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Länsförsäkringar Gotland är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen.

 Peter lindvall avgick som vd för läns-

försäkringar gotland. Hans efterträdare, 

Mariette nicander, tillträdde i juni 2011.

 solvens ii projektet drog igång och är ett 

arbete som ska leda till en anpassning 

till det nya eU-regelverket. Projektet är 

omfattande och kräver mycket resurser. 

 ”det hänger liksom ihop” är ett budskap 

som återkommer i vår kommunikation – 

allt för att tydliggöra vårt kompletta er-

bjudande inom bank, försäkring och 

fastighetsförmedling.

 vi fick fina utmärkelser 

av ski (svensk kvalitets-

index). dessutom blev vi 

utsedda till ”årets Bank” 

på privatmarknaden av 

veckans affärer.

 vi fortsätter engagera oss i samhäl-

let genom att sponsra idrott och kultur, 

nattvandra, arrangera simskola, låna ut 

länspumpar, dela ut reflexer och myck-

et, mycket mer. 

 vi är en viktig del i ett tryggare gotland.

Vårt hjärta slår 
för Gotland
Under hela 2011 har vi medverkat i 
projektet ”Hjärtat slår för Gotland”.

Projektet handlar om att skapa ytterligare 

trygghet på gotland genom att arbeta för att 

det ska finnas minst en hjärtstartare i varje 

socken samt att öka kompetensen kring hjärt- 

och lungräddning. läs mer om projektet på 

www.hjartatslarforgotland.se                           

numera är det direkt till oss som våra kun-

der med villa- eller fritidshusförsäkring 

vänder sig om de får besök av skadedjur 

eller andra kryp som besvärar. vi erbjuder 

även ett förebyggande skadedjursskydd till 

våra lantbrukskunder till ett förmånligt pris. 

vår kundservice finns i visby och samord-

nar våra tre egna skadedjurstekniker som 

har hela ön som sitt arbetsfält  – året runt. 

Skadedjursservice i egen regi
Från och med april 2011 driver vi skadedjursservice i egen regi för att 
ge våra kunder enklare, snabbare och bättre service.

för att kunna identifiera våra kunder tog vi 

fram en trygghetsbricka till nycklarna som  

bland annat är spårbar om du skulle tap-

pa dem. dessutom fungerar den som ett 

kundvagnsmynt.

genom att visa upp sin bricka kommer du 

på olika sätt få möjlighet till olika förmåner. 

genom att samla din ekonomiska trygg-

het hos oss får du även bland annat 20 

procents rabatt på dina privata sakförsäk-

ringar (högsta länsbonus). du får även er-

bjudande från fastighetsförmedlingen när 

du väljer att sälja genom oss. 

vi kommunicerar med våra guldkunder 

främst via nyhetsbrev som vi räknar med 

att göra utskick cirka sex gånger per år.  

Guldkunderna blir bara fler och fler
Under våren 2011 lanserade vi - Guldkund! Fördelarna är många och 
de uppskattas av kunderna.
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Återigen är vi kraftigt påverkade av händelser utanför vår lo-
kala marknad. Arabvärlden reste sig i revolt och störtade dik-
tatorer som suttit i årtionden. Japan skakades av ett jordskalv 
som orsakade en kärnkraftskatastrof och Norge blev skåde-
plats för de värsta våldsdåden i Norden sedan andra världs-
kriget. Trots dessa händelser var det den oroliga finansmark-
naden som påverkade vår verksamhet mest under 2011. 

Här på Gotland inleddes 2011 med att den stränga vintern höll 
kvar sitt grepp länge och under sommaren drabbades vi av både 
kraftiga regn- och åskväder. Allt detta påverkade givetvis vårt 
försäkringsresultat. 

Störst påverkan på vårt resultat har utvecklingen på finansmark-
naden haft. Visserligen har svensk ekonomi fortsatt gått starkt 
under 2011, framför allt exportsektorn, men indikatorer tyder på 
en snabb nedväxling i ekonomin. Prognosmakare reviderade 
även ned tillväxtprognosen kraftigt för 2012 under hösten 2011.

När den vanliga penningpolitiska arsenalen är uttömd, det vill 
säga när räntan redan är satt till noll, måste andra åtgärder till 
för att stimulera ekonomin så att recession och deflation und-
viks. Det görs bland annat genom köp av olika typer av obliga-
tioner, som ett sätt att öka penningmängden i ekonomin.

Där krisen är som värst och där recessionshotet är som störst 
bedriver politikerna dock en mindre stimulativ politik än i 
USA. Politikerna kräver kraftiga besparingsåtgärder för att få 
bukt på skenande statsskulder och budgetunderskott i Europa.  

I samband med bytet av centralbankschef under hösten har räntan 
börjat sänkas. Vissa stödåtgärder i form av köp av statspapper har 
även gjorts. Likviditetsåtgärder har också genomförts. Många 
problem kvarstår och vägen ur skuldkrisen i Europa är lång. 

Inom vår bransch har vi påverkats starkt av dessa händelser 
både som konsekvens för vår egen finansförvaltning och för 
vår livförsäkringsverksamhet. Som ett resultat av detta var vi 
tvungna att upphöra med nyförsäljning av livprodukter med ga-
rantinivå för att trygga våra kunders insatta medel. Vi har nu 
påbörjat vår satsning för att bli företagarnas bästa pensions-
partner genom nya förvaltningsformer.

Tillväxt
Trots oron i omvärlden blev 2011 ytterligare ett år i tillväxtens 
tecken för Länsförsäkringar Gotland. Totalt ökade vi affärsvo-
lymen med drygt 600 miljoner kronor till drygt 4,5 miljarder 
kronor. Vår ökning sker främst inom bankverksamhet men vi 
ser även en ökning inom sakförsäkring. Vår helkundsutveckling 
fortsätter också att öka, under 2011 var tillväxten 13 procent.

Resultat
Vi har god lönsamhet i såväl vår egen sakförsäkringsaffär som i 
våra förmedlade affärer inom bank och livförsäkring. Rörelse-
resultatet för koncernen Länsförsäkringar Gotland uppgår till 
0,4 miljoner kronor (26,2 miljoner) före skatt.  

Sakaffären
Resultatmässigt var 2011 ett bra skadeår trots de väderrelaterade 
skadorna under året. Vår sakförsäkringsaffär uppvisar ett försäk-
ringstekniskt resultat om 16,8 miljoner kronor (10,0 miljoner). 
Premieintäkten f.e.r. har ökat och uppgår till 167,3 miljoner kro-
nor (165,0 miljoner) och antalet försäkringar har under året ökat 
med totalt 1 211, vilket motsvarar en tillväxt på 1,7 procent. Vår 
driftskostnadsprocent har ökat till 21,0 procent (18,7 procent) 
men totalkostnadsprocenten har minskat till 94,2 procent (97,0 
procent).

Livaffären
Inom den förmedlade affären Liv & Pension uppgår vår totala 
försäljning till 172 miljoner kronor (233 miljoner) i försälj-
ningsvärde och premieinkomsten uppgår till 99 miljoner kro-
nor (107 miljoner). Resultatet i vår lokala livaffär uppgår till 
1,0 miljoner kronor (1,4 miljoner).

Bankaffären
Vår lokala bankverksamhet fortsätter att visa på en god utveck-
ling och lönsamhet. Totalt har affärsvolymen ökat med 658 
miljoner kronor 2011 och uppgår nu till 4 215 miljoner kronor 
totalt. Resultatet för vår lokala bankverksamhet uppgår till  
6,3 miljoner kronor (3,3 miljoner).  

Under 2011 har vi genom Länsförsäkringar Fastighetsförmed-
ling fortsatt att ta marknadsandelar. Totalt förmedlades 152 ob-
jekt under 2011. Många av dessa kunder väljer Länsförsäkring-
ar Gotland även för sina bank- och försäkringsaffärer.

Vd har ordet
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Övrigt
Vi startade vår skadedjursverksamhet den 1 april 2011 och vi är 
mycket nöjda med att vi nu kan leverera denna tjänst till våra 
kunder under Länsförsäkringar Gotlands varumärke. 

Under året har vi fortsatt vårt arbete med att förbättra lönsam-
heten framförallt inom vår lantbruksaffär. Vi fortsätter också att 
arbeta med att följa ökade krav på regleringar från lagstiftarna 
och vår tillsynsmyndighet finansinspektionen.

Vår marknadsposition är väldigt stark och vi glädjs åt de fina 
omdömen vi får från våra kunder, för att nämna några; nöjdaste 
kunder (enligt Svensk Kvalitetsindex) inom privat bank, privat 
bolån, företag livförsäkring och fastighetsförmedling. Dess- 
utom utsågs Länsförsäkringar till ”Årets Bank” på privatmark-
naden av tidningen Privata Affärer.

Peter Lindvall, tidigare vd, valde att gå vidare med nya utma-
ningar och jag fick den stora glädjen att från den 1 juni fortsätta 
bolagets resa med att nå våra långsiktiga verksamhetsmål inom 
bank, försäkring och fastighetsförmedling. Vi har en mycket god 
position som vi ska behålla och vidareutveckla. Detta gör jag 
tillsammans med alla våra duktiga medarbetare som är oerhört 
lojala och engagerade. Många gånger får jag höra hur trevligt 
bemötande vi ger våra kunder och samarbetspartners i allt från 
telefonmöten till personliga möten. Detta är vi givetvis mycket 
stolta över. Stort tack till er alla för era insatser under 2011.

För mig personligen var den största förändringen under 2011 
mitt nya uppdrag som vd för Länsförsäkringar Gotland och 
flytten till Gotland. Jag är mycket glad över att ha fått detta för-
troende och när jag skriver dessa ord har jag inte ångrat mig en 
sekund.

Visby den 23 mars 2012

Mariette Nicander
Vd Länsförsäkringar Gotland

Vår marknadsposition är
väldigt stark och vi glädjs 
åt de fina omdömen
vi får från våra kunder.

mARIeTTe NIcANdeR, Vd LäNSFÖRSäkRINGAR GoTLANd
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Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar 
Gotland får härmed avge årsredovisning och koncernredo-
visning för 2011, bolagets 183:e verksamhetsår.

FÖReTAGSBeSkRIVNING
 Länsförsäkringar Gotland (534000-6369), som startade 1828, 
har idag cirka 33 000 kunder, som tillsammans äger bolaget. 

 Länsförsäkringar Gotlands långsiktiga uppgift är att ge ägarna 
ekonomisk trygghet och säkerhet genom att tillhandahålla pris-
värda  produkter och tjänster inom bank och försäkring.   
     
Länsförsäkringsgruppen är en samverkan mellan 23 självstän-
diga länsförsäkringsbolag, alla ägda av sina kunder. Länsför-
säkringar Gotland är ett av dessa länsförsäkringsbolag. För 
länsförsäkringsbolagens gemensamma service och utveck-
lingsverksamhet äger bolagen tillsammans Länsförsäkringar 
AB. I helägda dotterbolag till Länsförsäkringar AB (LFAB) be-
drivs livförsäkring, bank- och fondverksamhet, viss sakförsäk-
ring samt djur- och grödaförsäkring.      
   
 I egen koncession tecknar Länsförsäkringar Gotland försäkring 
avseende olycksfalls- och sjukförsäkring, motorfordonsförsäk-
ring,  trafikförsäkring, fartyg med begränsning till fritidsbåtar, 
godstransport, försäkring mot brand och annan skada på egen-
dom,  fartygsansvar med begränsning till ansvar för fritidsbåtar, 
allmän ansvarighet, annan förmögenhetsskada samt rättsskydd.

 I Gotlands län är det Länsförsäkringar Gotland som har kund-
kontakterna och som svarar för försäljning och kundservice av 
gemensam  (förmedlad) verksamhet – när det gäller länsförsäk-
ringsgruppens samtliga försäkrings- och banktjänster exklusive 
viss skadereglering  avseende livförsäkring och vissa Agriapro-
dukter.

 Länsförsäkringsbolagen arbetar nära kunderna. Genom att vi 
samarbetar får vi den produktbredd, finansiella styrka och de 
specialistkunskaper som behövs för att tillgodose olika kunders 
behov.      

ReSULTAT ocH ekoNomISk STäLLNING   

Försäkringsrörelsen
Premieinkomsten brutto uppgick till 192,1 (186,3) Mkr. Premie-
inkomst i direkt försäkring ökade med 5,9 (0,2) Mkr medan mot-
tagen  återförsäkring uppvisar en minskning med 0,2 (-3,9) Mkr. 
     
Kostnaden för premier för avgiven återförsäkring ökade till 
23,9 (23,7) Mkr.      
 Premieintäkten för egen räkning ökade med 2,3 Mkr och upp-
gick till 167,3 (165,0).     
 
Under verksamhetsåret inträffade 7 362 skador vilket är 229 

skador färre än 2010. Minskningen härrör sig till vagn- och  
trafikskador.

Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring 
minskade med 4,2 Mkr till 121,4 (125,6) Mkr, medan försäk-
ringstekniska avsättningar för oreglerade skador ökade till 
295,2 (257,5) Mkr. Återförsäkrares andel i försäkringsersätt-
ningar  uppgick till 36,6 (2,8) Mkr. Avvecklingsresultatet i di-
rekt försäkring uppgick till 7,6 (5,3) Mkr, medan avvecklings-
resultatet i  återförsäkrares andel uppgick till -0,9 (-5,1) Mkr. 
Försäkringsersättningar f.e.r minskade med 6,7 Mkr och upp-
gick till 122,4 (129,1) Mkr.

Försäkringsrörelsens tekniska resultat före återbäring och  
rabatter uppgick till 16,8 (10,0) Mkr.    
   
kapitalförvaltning
Koncernens placeringstillgångar uppgick till 576,6 (611,7) 
Mkr vid verksamhetsårets slut. Marknadsvärdet på koncernens 
placeringstillgångar inklusive likvida medel uppgick till 769,6 
(771,3) Mkr.
 
Den totala avkastningen på koncernens placeringstillgångar 
uppgick till -16,3 (17,1) Mkr. Bolagets svenska aktiefonder 
hade under året en totalavkastning på -16,4 (20,8) %. Avkast-
ningen på de globala aktierna uppgick till -9,3 (4,2) % medan 
bolagets alternativa  placeringar avkastade -0,7 (-2,6) %. Den 
räntebärande portföljen gav en avkastning på 2,3 (0,9) %. Bola-
gets strategiska  placeringar (fastigheter och aktier i LFAB) av-
kastade 5,3 (6,7) %. Den totala kapitalavkastningen på hela 
portföljen uppgick till -1,5 (3,2) % och direktavkastningen var 
1,7 (1,7) %.     
  
Liv och Bank     
Bolagets livförsäkringsverksamhet resulterade i ett överskott 
på 1,0 (1,4) Mkr under verksamhetsåret, medan bankverksam-
heten  gav ett överskott på  6,3 (3,3) Mkr. Bankvolymerna (sum-
man av in- och utlåning) ökade med 654 Mkr till en total volym 
på 4.165 (3.511) Mkr.     
  
Liv- och bankverksamheterna redovisas som Övriga intäkter 
och kostnader i resultaträkningen under icke tekniskt resultat. 

Resultat
Koncernens resultat före skatt uppgick till 0,4 (26,2) Mkr och 
efter skatt till 1,9 (18,5) Mkr. Skatt på årets resultat uppgick till
1,5 (-7,7) Mkr.     
Resultatutvecklingen i övrigt samt ekonomisk ställning fram-
går av femårsöversikten längre fram i årsredovisningen.  

VäSeNTLIGA RISkeR ocH oSäkeRHeTSFAkToReR 

Försäkringsrisker
Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms vara väl balanserad. 

Förvaltningsberättelse
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Den genomsnittliga skadeprocenten f.e.r på 71,4 (71,0) % un-
der senaste  5-årsperioden återspeglar försäkringsrisken. För att 
begränsa riskerna i försäkringsrörelsen tecknar bolaget återför-
säkring. Återförsäkringsskyddet beskrivs mer ingående i not 2.  
Den mottagna affären innehåller huvudsakligen svensk affär. 
Premieinkomsten uppgick under verksamhetsåret till 17,3 
(17,5) Mkr eller  9,9 (10,4) % av premieinkomsten i direkt för-
säkring. Största risken i mottagen affär bedöms vara den i affä-
ren ingående Nordiska  Kärnförsäkringspoolen. Maximal an-
svarighet per skadehändelse i Nordiska Kärnförsäkringspoolen 
uppgår för bolagets del till 600.000 Euro.    
   
Finansiella risker
I vår kapitalförvaltning har vi identifierat placeringsrisker be-
stående av kursrisk, valutarisk, fastighetsrisk samt ränterisk. I 
not 2 lämnas en mer ingående redogörelse över bolagets risker 
och riskhantering.     

äGARFÖRHÅLLANdeN 

dotterbolag
Länsförsäkringar Gotland har ett dotterbolag enligt Not 17. Det 
är Humlegården Gotland AB som tillsammans med ytterligare 
19  länsbolagsanknutna dotterbolag äger Humlegården Holding 
AB 1, Humlegården Holding AB 2 och Humlegården Holding 
AB 3.  Humlegården Gotlands ägarandel i de tre Humlegårds-
bolagen uppgår till 1,7 % av varje bolag.    

Intressebolag
Länsförsäkringar Gotland är delägare i två intressebolag. I 
Brandförebyggarna Gotland AB är ägarandelen 50% och i 
Hansahälsan AB  uppgår ägarandelen till 40%. Se även not 18. 
 Aktierna i Energibyrån Q AB har avyttrats under 2011.  
 I december 2011 har ett ”Letter of intent” skrivits angående 
försäljning av Hansahälsan AB under 2012.   

INFoRmATIoN om Icke-FINANSIeLLA 
ReSULTATINdIkAToReR

miljöarbetet 2011
Länsförsäkringar Gotland är miljöcertifierat enligt ISO 14001. 
Under året har det genomförts en intern miljörevision i vilken vi 
fick godkänt efter åtgärdande av två mindre anmärkningar på 
bland annat vår dokumentation.     

Den största miljöbelastningen är de brand-, vatten- och motor-
fordonsskador som drabbar våra kunder. Vid varje skada sker 
miljöpåverkan genom transporter, avfallshantering, energiför-
brukning och nytillverkning av produkter.    
   
 Ett effektivt sätt att värna om miljön är att minimera antalet ska-
dor. Under året har vi därför fortsatt vår satsning på skadeföre-
byggande arbete. Bland annat har utbildningen ”Säker gård”, 
som riktar sig till lantbruksnäringen, genomförts. Vi har även be-
siktigat 265 villor och lämnat skadeförebyggande råd och tips 
till ägarna.     
 
Inom byggskaderegleringen har vi gjort en satsning på tryck-

torkning av vattenskador vilket resulterat i betydande resursbe-
sparingar gällande byggavfall och byggmaterial.   
 
Vid vår drive-in-besiktning har vi startat ett samarbete med en 
firma som reparerar mindre plåtskador, utan byte av delar eller 
lackering av bilen. I de fall detta är möjligt blir det en mycket 
stor resursbesparing.
 
Genom vår skadedjursbekämpning, som startade i egen regi un-
der året, har vi fått bättre kontroll över giftspridning och trans-
porter i samband med sanering. Körsträckan har kunnat planeras 
och effektiviseras genom ett databaserat bokningssystem med 
handdatorer.

På vår hemsida lfgotland.se står det mer om vårt miljöarbete.  

    
PeRSoNALFRÅGoR

Rekrytering
Under året rekryterades ny vd som tillträdde sin tjänst den 1 juni. 
Nyrekryteringar har gjorts till företagsbanken och till vår nya 
verksamhet inom skadedjursbekämpning. I övrigt har endast 
ersättningsrekryteringar genomförts.      

Jämställdhet
Vid utgången av 2011 uppgick antalet anställda till 70 personer, 
en nettoökning med 4 personer från 2010, varav 51,4 % (50 %) 
kvinnliga medarbetare. Medelåldern för samtlig personal upp-
gick till 47 år (45 år).      
  
Frisktal
Bolaget arbetar systematiskt med att uppnå höga frisktal. Reha-
bilitering sätts in snabbt vid behov. Frisktalet för 2011 uppgick 
till 96,6 % (96,9%). Friskvårdssatsning genomfördes under 
hösten tillsammans med ett antal andra Länsförsäkringsbolag 
där Länsförsäkringar Gotland blev vinnande bolag.   
   
kompetens
För att säkra den kompetens som krävs för försäljning av olika 
sparprodukter genomfördes en särskild utbildningssatsning 
(fondcertifiering) för innesäljare som arbetar med privatsegmen-
tet. Övriga medarbetare har erhållit individuell kompetensut-
veckling inom sina respektive yrkesroller där behov har funnits. 
    
Arbetsmiljö
Årets medarbetar- och arbetsmiljöundersökning som genom-
förts har visat på fortsatt höga värden vilket glädjande visar att 
personalen upplever att de har en god arbetsmiljö.  

VäSeNTLIGA HäNdeLSeR 

2011 inleddes med att den kraftiga vintern höll sitt grepp långt in 
på året som försenade våren kraftigt. Sommaren tog vid med 
både översvämningar och åskväder. Vintern kom dock sent se-
naste säsong och först i februari 2012 får vi  se att snön ligger 
kvar och vi får kraftig kyla. När dessa typer av naturhändelser 
inträffar är vi mycket nöjda med att vi satsar på skadeförbyggan-
de verksamhet. För att nämna några exempel har våra vatten-
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pumpar varit utlånade till 100 % under de värsta veckorna under 
sommaren, våra utdelade brandpaket kommer till nytta och vi 
har delat ut checklista till alla våra fritidshuskunder för att guida 
dem genom varje årstid, för att på så sätt undvika tråkiga över-
raskningar när det gäller vattenskador, brand, inbrott med mera.
 
Den 1 april startade vi med vår skadedjursverksamhet. Vi och 
våra kunder är nöjda med att även denna tjänst nu finns under 
Länsförsäkringar Gotlands varumärke.

Samarbetet med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling fort-
sätter att utvecklas. 28 % av fastighetsförmedlingens kunder 
valde under 2011 även Länsförsäkringar Bank – ”det hänger 
liksom ihop”!     
 
Utvecklingen av Guldkunder, vårt helkundkoncept för privat- 
och lantbrukskunder, fortsatte med en rad olika aktiviteter och 
utskick av Nyhetsbrev. 

Inom bank erbjuder vi nu privat-, lantbruks- och småföre-
tagskunder våra tjänster. Vi rekryterade ytterligare en företags-
rådgivare under 2011 för att möta upp vår satsning mot före-
tagskunder. 

Rekrytering av ny vd gjordes under 2011 eftersom Peter Lind-
vall blev ny vd för LRF Konsult i Sverige. Ny vd per den 1 juni 
2011 är Mariette Nicander, som nu verkar från och är bosatt i 
Visby. Mariette har bakgrund från försäkringsbranschen sedan 
1984 och är utbildad jur.kand/jurist från Uppsala Universitet. 

Som ett led i Länsförsäkringars satsning på tjänstepensionsmark-
naden förvärvade Länsförsäkringar AB fondförsäkringsbolaget 
Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv under hös-
ten 2011. För att finansiera förvärvet genomfördes en nyemission 
i Länsförsäkringar AB på cirka 3 mdr. Länsförsäkringar Gotland 
tecknade 18.598 aktier till ett värde om 25,9 Mkr i samband med 
nyemissionen. För att finansiera deltagandet såldes delar av bola-
gets aktie och räntebärande placeringar. Vid årsskiftet uppgick 
värdet på aktierna i Länsförsäkringar AB till cirka 114,7 Mkr, vil-
ket motsvarar cirka 18,6 % av bolagets placeringstillgångar.  
    
Med anledning av att Länsförsäkringar Liv upphört att nyteckna 
traditionell livförsäkring och försäkringar som ligger under för-
valtningsformen Nya världen så har även förmedlingsavtalet 
med Länsförsäkringar Liv anpassats. Det innebär att Länsför-
säkringar Gotland inte kommer att erhålla nyteckningsprovision 
och kapitalbaserad ersättning från Länsförsäkringar Liv. Bola-
get kommer dock att få en engångskompensation avseende den 
kapitalbaserade ersättningen. Bolaget kommer istället att ha ett 
förmedlingsavtal med Länsförsäkringar Fondliv som reglerar 
ersättningarna för den affär bolaget förmedlar åt fondlivbolaget.

Vi visar på god lönsamhet i alla våra tre kärnaffärer för 2011. 
Utvecklingen på finansmarknaden gör dock att rörelseresultatet 
blir svagt. Med alla engagerade och duktiga medarbetare ser vi 
framtiden an, med stark övertygelse om goda resultat framöver 
inom samtliga verksamhetsområden.   

FÖRVäNTAd UTVeckLING 2012

Konkurrensen fortsätter att öka. Det finns fler aktörer inom för-
säkring med starkt fokus på kostnadseffektivitet och banker erbju-
der idag försäkring, via samarbetsavtal, som har gemensamma er-
bjudande av bank och försäkringstjänster. Händelser i omvärlden 
påverkar starkt företagandet. Även om vi ser att antal registrerade 
aktiebolag ökar ser vi också att antal varsel ökar. Risk kan därför 
finnas för minskat försäkringsbehov. Dessvärre ser vi heller inte 
någon större ökning av antal invånare på Gotland, vilket innebär 
att vi inte ser någon reell tillväxt på vår marknad.

Finansmarknaden fortsätter att vara orolig, även om starten på 
2012 har visat en positiv utveckling på börsen. Denna utveckling 
påverkar också vår egen och hela näringslivets utveckling.   

Nya EU-regler, Solvens 2, är under införlivande med svensk rätt 
och kommer successivt att införas under 2013-2014. Det ställs 
stora krav på stabilitet och säkerhet för hela försäkringsbran-
schen. Dessa regler påverkar vår verksamhet och vi fokuserar nu 
mycket på vårt eget införandearbete. Vi samarbetar med övriga 
länsförsäkringsbolag med detta stora arbete. Syftet med det nya 
regelverket är skydd för konsumenten, ett enhetligt regelverk i 
hela Europa som främjar konkurrensen och ökad riskmedvetenhet 
genom riskbaserad styrning.

Trots ganska dyster marknadsutveckling är våra verksamhetsmål 
att alla verksamhetsgrenar ska utvecklas positivt och generar goda 
resultat. Vi kommer att fokusera på att behålla och stärka vår 
marknadsposition, att behålla lönsamhet i vår egen affär samt att 
arbeta kostnadseffektivt. Detta är allt viktigare i den osäkra finans-
marknaden som vi befinner oss i. Vår lokala bankverksamhet är en 
av den mest lönsamma banken i hela länsförsäkringsgruppen. 
Även här måste vi fokusera för att behålla vår lönsamhet och följa 
vår tillväxtplan. Vi har ett gott utgångsläge med utnämningen till 
”Årets privatbank” och samarbetet med Länsförsäkringar Fastig-
hetsförmedling, som hade de nöjdaste kunderna enligt Svensk 
Kvalitetsindex. Vårt kunderbjudande ”hänger liksom ihop”.

Vi har tidigare investerat i resurser och i dagsläget ser vi inte be-
hov av att investera i nya resurser, vår affärsplan för 2012 stipule-
rar ”från investerad tillväxt till lönsam tillväxt”.

koncernen
Koncernen – Länsförsäkringar Gotland – består av moderbola-
get Länsförsäkringar Gotland (534000-6369) och dotterbolaget 
Humlegården Gotland AB (556676-2687).

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. 
Koncernens eget kapital inklusive årets resultat uppgår till 
477,9 (474,9) Mkr.

Vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står:
- balanserad vinst  283 650 980 kr 
- årets resultat  851 064 kr
 284 502 044 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att kronor 
284 502 044 överförs i ny räkning.



länsförsäkringar gotland årsredovisning 2011  9 

Femårsöversikt

koncernen, belopp i tkr 2011 2010 2009 2008 2007

ReSULTAT
Premieintäkter f.e.r. 167 340 164 952 160 177 152 859 154 408
Kapitalavkastning i försäkringsrörelsen 7 057 5 028 4 724 9 216 8 077
Försäkringsersättningar f.e.r. -122 449 -129 149 -114 225 -103 699 -102 855
Driftskostnader f.e.r. -35 131 -30 835 -37 155 -35 267 -35 468
Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen före återbäring och rabatter 16 817 9 996 13 521 23 109 24 162
Återbäring 0 0 -5 000 0 -30 000
Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen 
     efter återbäring och rabatter 16 817 9 996 8 521 23 109 -5 838
Finansrörelsens resultat -23 392 12 055 53 204 -45 771 15 891
Övriga intäkter och kostnader 6 990 4 178 -2 104 1 176 5 637
Resultat före dispositioner och skatt 415 26 229 59 621 -21 486 15 690
Årets resultat 1 860 18 539 43 537 -1 367 13 524

ekoNomISk STäLLNING (Belopp i tkr)
Placeringstillgångar, verkligt värde 576 625 611 734 651 359 383 952 459 492
Premieinkomst f.e.r. 168 131 162 647 165 246 159 173 152 515
Försäkringstekniska avsättningar f.e.r 289 484 284 341 273 231 302 278 256 944

konsolideringskapital
Beskattat eget kapital 477 905 474 895 455 061 410 967 449 601
Uppskjuten skatt 77 078 85 729 79 812 66 512 86 672
konsolideringskapital 554 983 560 624 534 873 477 479 536 273
kapitalbas (moderbolaget) 532 159 536 299 501 180 445 695 494 615
erforderlig solvensmarginal (moderbolaget) 33 598 32 900 33 248 31 584 29 408

NYckeLTAL
Försäkringsrörelsen
Skadeprocent f.e.r. 73,2% 78,3% 71,3% 67,8% 66,6%
Driftskostnadsprocent f.e.r. 21,0% 18,7% 23,2% 23,1% 23,0%
Totalkostnadsprocent f.e.r. 94,2% 97,0% 94,5% 90,9% 89,6%

kapitalförvaltningen
Direktavkastning 1,7% 1,7% 1,6% 2,9% 2,7%
Totalavkastning -1,5% 3,2% 9,5% -3,8% 3,9%

konsolideringsgrad (%) 330 345 324 300 352

Jämförelsetalen för år 2007 är inte omräknade enligt full IFRS.
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Rapport över totalresultat för koncernen

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse, tkr Not 2011 2010
Premieintäkter efter avgiven återförsäkring
Premieinkomst från försäkringsavtal 3 192 056 186 325
Premier för avgiven återförsäkring -23 925 -23 679
Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker -791 2 306

167 340 164 952

kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 7 057 5 028

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
Utbetalda försäkringsersättningar
  Före avgiven återförsäkring 5 -121 362 -125 562
  Återförsäkrares andel 5 4 624 15 851
Förändring i avsättning för oreglerade skador
  Före avgiven återförsäkring 5 -37 713 -6 360
  Återförsäkrares andel 5 32 002 -13 078

-122 449 -129 149

driftskostnader 6 -35 131 -30 835

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före återbäring och rabatter 16 817 9 996

Återbäring och rabatter 7 0 0
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 16 817 9 996

Icke-teknisk redovisning
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 16 817 9 996
Kapitalavkastning, intäkter 8, 12 21 548 26 198
Orealiserade vinster på placeringstillgångar 9, 12 17 303 21 870
Kapitalavkastning, kostnader 10, 12 -8 790 -8 073
Orealiserade förluster på placeringstillgångar 11, 12 -46 396 -22 912
kapitalförvaltningens resultat -16 335 17 083

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 4 -7 057 -5 028
Återstående kapitalavkastning -23 392 12 055

Övriga intäkter 13 37 534 28 152
Övriga kostnader 13 -30 544 -23 974
Resultat förmedlad affär 6 990 4 178

Resultat före skatt 415 26 229

Skatt på årets resultat 14 1 445 -7 690
Årets resultat 1 860 18 539

Periodens omvärdering av rörelsefastigheter 1 561 1 756
Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat -410 -462
Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 1 151 1 294
Årets totalresultat 3 011 19 833

1 januari-31 december
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Resultaträkning för moderbolaget
1 januari-31 december

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse, tkr Not 2011 2010
Premieintäkter efter avgiven återförsäkring
Premieinkomst från försäkringsavtal 3 192 056 186 325
Premier för avgiven återförsäkring -23 925 -23 679
Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker -791 2 306

167 340 164 952

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 7 057 5 028

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)
Utbetalda försäkringsersättningar
  Före avgiven återförsäkring 5 -121 362 -125 562
  Återförsäkrares andel 5 4 624 15 851
Förändring i avsättning för oreglerade skador
  Före avgiven återförsäkring 5 -37 713 -6 360
  Återförsäkrares andel 5 32 002 -13 078

-122 449 -129 149

driftskostnader 6 -33 289 -29 858

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före återbäring och rabatter 18 659 10 973
Återbäring och rabatter 7 0 0
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 18 659 10 973

Icke-teknisk redovisning
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 18 659 10 973
Kapitalavkastning intäkter 8, 12 21 548 26 477
Orealiserade vinster på placeringstillgångar 9, 12 18 107 22 870
Kapitalavkastning kostnader 10, 12 -8 800 -8 068
Orealiserade förluster på placeringstillgångar 11, 12 -46 396 -22 912
kapitalförvaltningens resultat -15 541 18 367

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 4 -7 057 -5 028
Återstående kapitalavkastning -22 598 13 339

Övriga intäkter 13 37 534 28 152
Övriga kostnader 13 -30 544 -23 974
Resultat Förmedlad affär 6 990 4 178
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 3 051 28 490

Bokslutsdispositioner
Förändring säkerhetsreserv -4 780 -22 238
Förändring periodiseringsfonder 742 2 615
Över-/underavskrivningar 36 286
Resultat före skatt -951 9 153

Skatt på årets resultat 14 1 802 -3 109
Årets resultat 851 6 044

Rapport över totalresultat för moderbolaget

Årets resultat 851 6 044
Övrigt totalresultat 0 0
Årets totalresultat 851 6 044
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Rapport över finansiell ställning för koncernen
Per den 31 december

TILLGÅNGAR, tkr Not 2011-12-31 2010-12-31 2010-01-01

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar 15 2 694 3 780 4 000

Placeringstillgångar
Aktier och andelar i intresseföretag 18 1 239 800 5 150
Lån till intresseföretag 18 800 900 900
Andra finansiella placeringstillgångar
     Aktier och andelar 19, 22 421 399 416 212 387 949
     Obligationer och andra räntebärande värdepapper 20, 22 151 363 185 592 238 705
     Övriga lån 21, 22 1 148 7 435 17 811
     Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 676 795 844

576 625 611 734 651 359

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Oreglerade skador 31 101 248 69 246 82 323

Fordringar
Kundfordringar 23 41 267 39 479 39 141
Övriga fordringar avseende direkt försäkring 23 10 600 10 476 9 819
Fordringar avseende återförsäkring 5 663 5 722 7 290
Övriga fordringar 795 1 542 24 023

58 325 57 219 80 273
Andra tillgångar
Rörelsefastigheter 16 38 225 37 475 36 475
Övriga materiella tillgångar och varulager 24 3 659 4 108 4 243
Likvida medel 25 193 033 159 549 62 971
Aktuell skattefordran 938 6 270 7 953

235 855 207 402 111 642
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränte- och hyresintäkter 1 336 728 2 128
Förutbetalda anskaffningskostnader 26 7 503 8 246 6 258
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 6 970 8 060 6 061

15 809 17 034 14 447

Summa tillgångar 990 556 966 415 944 044
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Rapport över finansiell ställning för koncernen
Per den 31 december

eGeT kAPITAL, AVSäTTNINGAR ocH SkULdeR, tkr Not 2011-12-31 2010-12-31 2010-01-01

Omvärderingsreserv 3 002 1 852 557
Balanserad vinst inklusive årets resultat 474 903 473 043 454 504

477 905 474 895 455 061

Försäkringstekniska avsätttningar (före avgiven återförsäkring)
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 30 86 779 85 988 88 294
Oreglerade skador 31 295 198 257 484 251 123
Återbäring och rabatter 7 8 755 10 115 16 137

390 732 353 587 355 554

Andra avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser 32 2 928 2 884 4 498
Uppskjuten skatteskuld 14 77 078 85 729 79 812
Övriga avsättningar 2 810 300 910

82 816 88 913 85 220

Skulder
Skulder avseende direkt försäkring 33 27 845 33 306 32 199
Skulder avseende återförsäkring 3 240 2 985 2 969
Övriga skulder 34 3 202 7 638 7 617

34 287 43 929 42 785

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 4 816 5 091 5 424

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 990 556 966 415 944 044

Upplysningar om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 37.
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Balansräkning för moderbolaget
Per den 31 december

TILLGÅNGAR, tkr Not 2011-12-31 2010-12-31

Placeringstillgångar

Byggnader och mark 16 38 225 37 475

Placeringar i koncernföretag och intresseföretag
Aktier och andelar i koncernföretag 17 64 556 59 768
Aktier och andelar i intresseföretag 18 1 239 800
Lån till intresseföretag 18 800 900
Andra finansiella placeringstillgångar
Aktier och andelar 19, 22 356 843 356 444
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 20, 22 151 363 185 592
Övriga lån 21, 22 1 148 7 435
Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 676 795

614 850 649 209
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Oreglerade skador 31 101 248 69 246

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 23 51 867 49 955
Fordringar avseende återförsäkring 5 663 5 722
Fordringar på koncernföretag 0 10
Övriga fordringar 795 1 542

58 325 57 229
Andra tillgångar
Materiella tillgångar och varulager 24 3 659 4 108
Likvida medel 25 192 999 159 515
Aktuell skattefordran 938 6 270

197 596 169 893
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränte- och hyresintänkter 1 336 728
Förutbetalda anskaffningskostnader 26 7 503 8 246
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 6 970 8 060

15 809 17 034

Summa tillgångar 987 828 962 611



länsförsäkringar gotland årsredovisning 2011  15 

Balansräkning för moderbolaget
Per den 31 december

eGeT kAPITAL, AVSäTTNINGAR ocH SkULdeR Not 2011-12-31 2010-12-31

eget kapital 28

Bundet eget kapital
Övriga bundna fonder 6 625 6 625
Uppskrivningsfond 20 243 20 243

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 283 651 277 607
Årets resultat 851 6 044

311 370 310 519
obeskattade reserver 29

Säkerhetsreserv 172 248 167 467
Periodiseringsfonder 25 966 26 709
Utjämningsfond 24 847 24 847
Över-/underavskrivningar 162 198

223 223 219 221

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 30 86 779 85 988
Oreglerade skador 31 295 198 257 484
Återbäring och rabatter 7 8 755 10 115

390 732 353 587

Avsättningar för andra risker och kostnader
Pensioner och liknande förpliktelser 32 2 928 2 884
Uppskjuten skatteskuld 14 17 662 27 080
Övriga avsättningar 2 810 300

23 400 30 264

Skulder
Skulder avseende direkt försäkring 33 27 845 33 306
Skulder avseende återförsäkring 3 240 2 985
Övriga skulder 34 3 202 7 638

34 287 43 929

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 4 816 5 091

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 987 828 962 611

PoSTeR INom LINJeN 37

Panter för egna skulder 0 0
Registerförda tillgångar (f.e.r.) avseende försäkringstekniska avsättningar 315 439 312 775

eventualförpliktelser
Ansvarsförbindelser 1 577 1 553
Övriga eventualförpliktelser 32 487 22 243

34 064 23 796
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Rapport över förändring i Eget kapital för koncernen

Rapport över förändring i Eget kapital för moderbolaget

Tkr
omvärderings-

reserv

Balanserad vinst 
inklusive årets 

resultat Totalt

Ingående eget kapital 2010-01-01 557 454 504 455 061
Årets resultat 0 18 539 18 539
Årets övrigt totalresultat
   Periodens omvärdering av Rörelsefastigheter 1 295 0 1 295
Utgående eget kapital 2010-12-31 1 852 473 043 474 895

Ingående eget kapital 2011-01-01 1 852 473 043 474 895
Årets resultat 0 1 860 1 860
Årets övrigt totalresultat
   Periodens omvärdering av Rörelsefastigheter 1 150 0 1 150
Utgående eget kapital 2011-12-31 3 002 474 903 477 905

    Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Tkr
Övriga
fonder

Uppskriv-
ningsfond

Balanserad 
vinst/förlust

Årets
resultat Totalt

Ingående eget kapital 2010-01-01 6 625 20 243 234 224 43 383 304 475
Vinstdisposition 43 383 -43 383 0
Årets resultat, tillika årets totalresultat 6 044 6 044
Utgående eget kapital 2010-12-31 6 625 20 243 277 607 6 044 310 519

Ingående eget kapital 2011-01-01 6 625 20 243 277 607 6 044 310 519
Vinstdisposition 6 044 -6 044 0
Årets resultat, tillika årets totalresultat 851 851
Utgående eget kapital 2011-12-31 6 625 20 243 283 651 851 311 370

Av det totala egna kapitalet är 171 140 (168 191) tkr bundet eget kapital.
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Rapport över kassaflöden

koncernen moderbolaget

Belopp i tkr Not 2011 2010 2011 2010
den löpande verksamheten
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 415 26 229 3 051 28 490
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet KF a 39 666 821 37 019 -2 148
Betald skatt -3 424 -1 642 -3 424 -1 530
kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i tillgångar och skulder 36 657 25 408 36 646 24 812

Förändringar i övriga rörelsefordringar -601 22 455 -591 22 593
Förändringar i övriga rörelseskulder -9 916 810 -9 916 -11 950
Övrigt 2 035 2 099 1 232 -304
kassaflöde från den löpande verksamheten 28 175 50 772 27 371 35 151

Investeringsverksamheten
Förändringar i placeringar i finansiella placeringstillgångar 6 577 48 058 7 381 63 476
Avyttring av dotterföretag, likviditetspåverkan 0 0 0 1 306
Investeringar i immateriella tillgångar 0 -604 0 0
Investeringar i materiella tillgångar -1 268 -1 648 -1 268 -1 648
kassaflöde från investeringsverksamheten 5 309 45 806 6 113 63 134

Årets kassaflöde 33 484 96 578 33 484 98 285

Likvida medel vid årets början 159 549 62 971 159 515 61 230
Likvida medel vid årets slut 193 033 159 549 192 999 159 515

Not kF a Tilläggsupplysningar till kassaflödet

Betalda räntor och erhållen utdelning koncernen moderbolaget

2011 2010 2011 2010
Erhållen utdelning 5 820 3 057 5 820 3 057
Erhållen ränta 8 772 8 298 8 771 8 188

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Värdeförändringar på byggnader och mark 0 0 -804 -1 000
Värdeförändringar på övriga finansiella placeringstillgångar 29 093 1 042 29 093 1 042
Realisationsvinster och förluster -1 430 -10 475 -1 430 -10 864
Återförda nedskrivningar 138 0 138 0
Avskrivningar 3 426 3 355 1 583 1 775
Förändringar av avsättningar 39 699 -4 190 39 699 -4 190
Förändring av ÅF:s andel av försäkringstekniska avsättningar -32 002 13 077 -32 002 13 077
Förändring förutbetalda anskaffningskostnader 742 -1 988 742 -1 988

39 666 821 37 019 -2 148

Likvida medel utgörs av behållning på bankkonto och redovisas till 
fullo under Likvida medel i balansräkningen.
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Resultatanalys
MODERBOLAGET

direkt försäkring i Sverige

Skadeförsäkringsrörelsens Totalt Hem Företag Sjuk        Motorfordon Summa direkt Mottagen

tekniska resultat 2011 Villa Fastighet och Kasko Trafik försäkring i återför-

Belopp i tkr Not Fritidshus Lantbruk olycksfall Sverige säkring

Premieintäkt f.e.r. A 167 340 39 771 39 931 4 914 33 395 30 222 148 233 19 107

Kapitalavkastning överförd från 

finansrörelsen 7 057 625 782 786 399 2 438 5 030 2 027

Försäkringsersättningar f.e.r. B -122 449 -30 818 -36 222 -4 817 -23 647 -13 478 -108 982 -13 468

Driftskostnad f.e.r. -33 289 -9 473 -12 302 -1 545 -4 351 -5 446 -33 117 -172

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska

resultat före återbäring och rabatter 18 659 105 -7 811 -662 5 796 13 736 11 164 7 494

Återbäring och rabatter f.e.r 0 0 0 0 0 0 0

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska

resultat efter återbäring och rabatter 18 659 105 -7 811 -662 5 796 13 736 11 164 7 494

Avvecklingsresultat f.e.r.

Avvecklingsresultat, brutto 7 629 -1 603 3 522 1 033 -302 4 979 7 629

Återförsäkrares andel -872 -6 -574 -556 0 264 -872

Avvecklingsresultat f.e.r. 6 757 -1 609 2 948 477 -302 5 243 6 757

Försäkringstekniska avsättningar, 

före avgiven återförsäkring

Avsättning för ej intjänade premier och 
kvardröjande risker 86 779 23 226 28 142 2 942 15 658 16 003 85 971 808

Avsättning för oreglerade skador 295 198 17 339 77 209 32 619 7 152 86 200 220 519 74 679

Avsättning för återbäring 8 755 2 893 4 362 0 500 1 000 8 755

Summa försäkringstekniska avsätt- 

ningar, före avgiven återförsäkring 390 732 43 458 109 713 35 561 23 310 103 203 315 245 75 487

Återförsäkrares andel av

försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för oreglerade skador 101 248 610 49 140 10 709 0 40 789 101 248

NoTeR TILL ReSULTATANALYS Totalt Hem Företag Sjuk          Motorfordon Summa direkt Mottagen

2011 Villa Fastighet och Kasko Trafik försäkring i återför-

NoT A Fritidshus Lantbruk olycksfall Sverige säkring

Premieintäkt f.e.r. 167 340 39 771 39 931 4 914 33 395 30 222 148 233 19 107

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 192 056 41 670 56 851 6 235 34 620 35 357 174 733 17 323

Premier för avgiven återförsäkring -23 925 -1 445 -16 836 -1 173 -255 -4 216 -23 925

Förändring i Avsättning för ej intjänade   
premier och kvardröjande risker -791 -454 -84 -148 -970 -919 -2 575 1 784

NoT B

Försäkringsersättningar f.e.r. -122 449 -30 818 -36 222 -4 817 -23 647 -13 478 -108 981 -13 468

Utbetalda försäkringsersättningar -116 738 -33 302 -34 983 -4 506 -24 306 -13 113 -110 210 -6 527

Före avgiven återförsäkring -121 362 -33 328 -37 922 -5 840 -24 306 -13 439 -114 835 -6 527

Återförsäkrares andel 4 624 26 2 939 1 334 0 325 4 624

Förändring i Avsättning för oreglerade 
skador f.e.r. -5 711 2 484 -1 240 -311 660 -365 1 229 -6 941

Före avgiven återförsäkring -37 713 2 240 -28 212 -790 660 -4 670 -30 772 -6 941

Återförsäkrares andel 32 002 244 26 973 480 0 4 305 32 002
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Noter till de finansiella rapporterna

  NoT 1    RedoVISNINGSPRINcIPeR

Årsredovisningen avges per 31 december 2011 och avser Läns-
försäkringar Gotland som är ett ömsesidigt försäkringsbolag 
med säte i Visby.     
   
Adressen till huvudkontoret är Österväg 17, Visby och organi-
sationsnumret är 534000-6369.     

Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av Interna-
tional Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits 
av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekom-
mendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för kon-
cerner tillämpats. Tillämpliga delar i FFFS 2008:26 har även 
tillämpats i koncernredovisningen.     

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 
23 mars 2012.
  
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen med de undantag som beskrivs i avsnittet om Mo-
derbolagets redovisningsprinciper.    

Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de finan-
siella rapporterna
Försäkringsföretagets funktionella valuta är svenska kronor 
och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. 
Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmas-
te tusental. Tillgångar och skulder är redovisade till anskaff-
ningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder 
som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skul-
der som värderas till verkligt värde består av finansiella till-
gångar klassificerade som finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultatet eller som finansiella tillgångar som 
kan säljas samt finansiella skulder i fondförsäkringar. Även 
fastigheter är värderade till verkligt värde.    

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS krä-
ver att försäkringsföretagets ledning gör bedömningar och upp-
skattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av re-
dovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagan-
dena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra 
faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Re-

sultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan 
för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder 
som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall 
kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändring-
ar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om 
ändringen endast påverkat denna period, eller i den period änd-
ringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både 
aktuell period och framtida perioder. De nedan angivna redo-
visningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga pe-
rioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte an-
nat framgår nedan.

ändrade redovisningsprinciper
Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya 
eller ändrade IFRS
Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som före-
taget tillämpar från och med 1 januari 2011. Övriga ändringar 
av IFRS med tillämpning från och med 2011 har inte haft någon 
väsentlig effekt på företagets redovisning.

Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kom-
mande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprät-
tandet av dessa finansiella rapporter. Nedan beskrivs nya eller 
ändrade IFRS som förväntas att få effekt på företagets finan-
siella rapporter. Utöver dessa bedöms inte de övriga nyheterna 
påverka företagets finansiella rapporter. IFRS 9 Financial In-
struments avses ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redo-
visning och värdering senast från och med 2015. IASB har pu-
blicerat den första av minst tre delar som tillsammans kommer 
att utgöra IFRS 9. Denna första del behandlar klassificering och 
värdering av finansiella tillgångar. De kategorier för finansiella 
tillgångar som finns i IAS 39 ersätts av två kategorier, där vär-
dering sker till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde. 
Upplupet anskaffningsvärde används för instrument som inne-
has i en affärsmodell vars mål är att erhålla de kontraktuella 
kassaflödena; vilka ska utgöra betalningar av kapitalbelopp och 
ränta på kapitalbeloppet vid specificerade datum. Övriga finan-
siella tillgångar redovisas till verkligt värde och möjligheten att 
tillämpa ’fair value option’ som i IAS 39 behålls. Förändringar i 
verkligt värde ska redovisas i resultatet, med undantag för vär-
deförändringar på egetkapitalinstrument som inte innehas för 
handel och för vilka initialt val görs att redovisa värdeföränd-
ringar i övrigt totalresultat. Värdeförändringar på derivat i säk-
ringsredovisning påverkas inte av denna del av IFRS 9, utan re-
dovisas tillsvidare i enlighet med IAS 39. 
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Företaget har inte beslutat om de nya principerna ska börja till-
lämpas i förtid eller från och med 2015.

IFRS 13 Fair Value Measurement. En ny enhetlig standard för 
mätning av verkligt värde samt förbättrade upplysningskrav. 
Standarden ska tillämpas framåtriktat på räkenskapsår som in-
leds den 1 januari 2013 eller senare. Företaget har ännu inte 
gjort någon utvärdering om IFRS 13 kommer att medföra nå-
gon ändring i de metoder som idag tillämpas för värdering till 
verkligt värde.

konsolideringsprinciper

dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande infly-
tande från Moderbolaget. Bestämmande inflytande innebär di-
rekt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och 
operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid 
bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beak-
tas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan 
utnyttjas eller konverteras. Dotterföretag redovisas enligt för-
värvsmetoden. Dotterföretags finansiella rapporter tas in i kon-
cernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det da-
tum då det bestämmande inflytandet upphör.

Intresseföretag
Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett bety-
dande, men inte bestämmande, inflytande över den driftsmäs-
siga och finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinne-
hav mellan 20 och 50 procent av röstetalet. Från och med den 
tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls redovisas ande-
lar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredo-
visningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen 
redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av 
koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt kon-
cernmässig goodwill och andra eventuella kvarvarande värden 
på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resul-
taträkning redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” 
koncernens andel i intresseföretagens nettoresultat efter skatt 
och minoritet justerat för eventuella avskrivningar, nedskriv-
ningar eller upplösningar av förvärvade över- respektive under-
värden. Erhållna utdelningar från intresseföretaget minskar det 
redovisade värdet på innehavet i intresseföretaget. 

Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffningsvärdet för 
andelarna i intresseföretaget och ägarföretagets andel av det 
verkliga nettovärdet av intresseföretagets identifierbara till-
gångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas i enlighet 
med IFRS 3 Rörelseförvärv.

När koncernens andel av redovisade förluster i intresseföreta-
get överstiger koncernens redovisade värde på andelarna redu-
ceras andelarnas värde till noll. Avräkning för förluster sker 
även mot långfristiga finansiella mellanhavanden utan säker-

het, vilka till sin ekonomiska innebörd utgör del av ägarföreta-
gets nettoinvestering i intresseföretaget. Fortsatta förluster re-
dovisas inte såvida inte koncernen har lämnat garantier för att 
täcka förluster uppkomna i intresseföretaget. 

Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den tidpunkt när det 
betydande inflytandet över intresseföretaget upphör.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader 
och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från in-
terna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin hel-
het vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade 
vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag 
och gemensamt kontrollerade företag elimineras i den utsträck-
ning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealise-
rade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vin-
ster, men endast i den utsträckning det inte finns något 
nedskrivningsbehov.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsda-
gen. Försäkringsföretagets funktionella valuta är svenska kro-
nor och vid värdering av tillgångar och skulder i utländsk valuta 
används balansdagens stängningskurser. Valutakursföränd-
ringar redovisas i resultaträkningen netto på raden Kapitalav-
kastning, intäkter eller Kapitalavkastning, kostnader.

Intäkter
Intäkter hänförliga från försäkringsavtal behandlas under av-
snittet Redovisning av försäkringsavtal.

Intäkter för förmedling av bank- och fondtjänster
Bolaget erbjuder/förmedlar ett brett utbud av livförsäkring 
samt bank- och fondtjänster genom avtal med Länsförsäkringar 
AB och dess helägda dotterbolag. För de förmedlade affärerna 
har bolaget ansvaret för kundrelationerna och erhåller ersätt-
ning för detta. Intäkterna redovisas i det icke-tekniska resulta-
tet under Övriga intäkter. Intäkterna redovisas i den takt de tjä-
nas in, det vill säga när tjänsten utförts. Från och med 2010 
redovisas förmedlad affär samlad som en egen funktion.

Hyresintäkter
Hyresintäkter från förvaltningsfastigheter redovisas linjärt i re-
sultaträkningen baserat på villkoren i leasingavtalet. Den sam-
manlagda kostnaden för lämnade förmåner redovisas som en 
minskning av hyresintäkterna linjärt över leasingperioden.

Intäkter från fastighetsförsäljning
Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas normalt på tillträ-
desdagen, såvida inte risker och förmåner övergått till köparen 
vid ett tidigare tillfälle. Om risker och förmåner förknippade 
med tillgången (det vill säga kontrollen över den) har övergått 
till köparen vid ett tidigare tillfälle än tillträdestidpunkten, in-
täktsredovisas fastighetsförsäljningen vid denna tidigare tid-
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punkt. Vid bedömningen av redovisningstidpunkt beaktas vad 
som avtalats mellan parterna beträffande risker och förmåner 
samt engagemang i den löpande förvaltningen. Därutöver be-
aktas omständigheter som kan påverka affärens utgång vilka 
ligger utanför säljarens och/eller köparens kontroll.

Ränteintäkter
För alla räntebärande finansiella instrument (även de som vär-
derats till verkligt värde) redovisas ränteintäkter med tillämp-
ning av effektivräntemetoden. 

Finansiella instrument

Redovisning i balansräkningen
Finansiella tillgångar eller skulder tas upp i balansräkningen 
när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor 
(affärsdagsredovisning). Kundfordringar tas upp i balansräk-
ningen när de faktureras. Leverantörsskulder tas upp när faktu-
ra mottagits. Andra skulder tas upp när motparten har presterat 
och en avtalsenlig skyldighet att betala föreligger. Finansiella 
tillgångar tas bort från balansräkningen när rättigheterna i av-
talet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över 
dem. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när för-
pliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 

Finansiella tillgångar och skulder presenteras brutto i balans-
räkningen om det inte finns en rätt och en avsikt att reglera mel-
lanhavandena netto. I dessa fall presenteras posterna netto.

För alla räntebärande finansiella instrument redovisas räntein-
täkter och räntekostnader med tillämpning av effektivränteme-
toden. Upplupen ränta på räntebärande tillgångar och skulder 
redovisas på särskild rad i balansräkningen som upplupen rän-
teintäkt eller räntekostnad, separat från tillgången eller skulden 
som räntan belöper på.

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde. 
Anskaffningsvärde för finansiella instrument som klassifice-
rats som finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via 
resultaträkningen består av verkligt värde exklusive transak-
tionskostnader. Transaktionskostnader (till exempet courtage) 
för dessa instrument kostnadsförs således direkt som kapital-
förvaltningskostnader. För övriga finansiella instrument mot-
svarar anskaffningsvärdet instrumentets verkliga värde inklu-
sive transaktionskostnader. 

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

klassificering av finansiella instrument
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värde-
förändringarna redovisade över resultaträkningen

Länsförsäkringar Gotland förvaltar och utvärderar alltid resul-
tatet av samtliga placeringstillgångar (alla aktier, obligationer, 
derivat och fastigheter) på basis av verkligt värde förutom när 
verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. I upp-
följningen av kapitalförvaltningens resultat är fokus främst rik-
tat på nyckeltalet totalavkastning. I detta mått inkluderas såväl 
realiserade som orealiserade resultat. Detta innebär att även 
placeringar i onoterade aktier såsom till exempel Länsförsäk-
ringar AB-aktien ingår i denna utvärdering. Bolagets bedöm-
ning är att en redovisning till verkligt värde med värdeföränd-
ringarna redovisade över resultaträkningen ger mer relevant 
redovisningsinformation för läsarna av årsredovisningen. Av 
detta skäl väljer bolaget alltid att kategorisera sina finansiella 
tillgångar såsom finansiella tillgångar som identifierats som fi-
nansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeför-
ändringarna redovisade över resultaträkningen, förutom när 
verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt och när 
redovisningslagstiftningen inte medger detta vid redovisning i 
juridisk person. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värde-
förändringarna redovisade över resultaträkningen utgörs i ba-
lansräkningen av aktier i andra företag än koncern och intresse-
företag samt obligationer .

Aktier och andelar i koncern- och intresseföretag värderas i 
moderbolagets balansräkning till verkligt värde.

Lån och kundfordringar
Lån och kundfordringar värderas till anskaffningsvärde. Vid 
varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objekti-
va indikationer att lån och kundfordringar är i behov av ned-
skrivning.

Andra finansiella skulder
Andra finansiella skulder utgörs i balansräkningen av övriga 
skulder. Finansiella skulder värderas till anskaffningsvärde.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgäng-
liga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt 
kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaff-
ningstidpunkten understigande tre månader, och som är utsatta 
för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Fastränte-
konton kan förekomma med löptider upp till 12 månader.

Värderingsprinciper
Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna 
överlåtas eller en skuld regleras, mellan kunniga parter som är 
oberoende av varandra och som har ett intresse av att transak-
tionen genomförs. Verkligt värde på finansiella tillgångar som 
är noterade på en aktiv marknad motsvaras av tillgångens note-
rade köpkurs på balansdagen utan avdrag för framtida transak-
tionskostnader. Sådana instrument återfinns på balansposterna 
Aktier och andelar, Obligationer och andra räntebärande värde-
papper samt Derivat.
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Bolagets aktieinnehav i Länsförsäkringar AB har värderats till 
verkligt värde på basis av aktiernas substansvärde. Eftersom 
aktierna innehas med hembudsförbehåll enligt vilket aktierna i 
första hand måste erbjudas de övriga ägarna till ett pris som 
motsvarar substansvärdet, så utgör substansvärdet i de flesta 
fall aktiernas verkliga värde. I det fall aktiernas verkliga värde, 
beräknat enligt en kassaflödesmetod, uppgår till ett lägre be-
lopp än substansvärdet, så redovisas aktierna till detta lägre 
värde. 

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

Onoterade tillgångar som är klassificerade i nivå 3 har värde-
rats till senaste kända köpkurs vilket i vissa fall är bolagets an-
skaffningsvärde.

Redovisning i resultaträkningen av realiserade och 
orealiserade värdeförändringar
För finansiella instrument som värderas till verkligt värde över 
resultaträkningen redovisas såväl realiserade som orealiserade 
värdeförändringar i den Icke-tekniska redovisningen som kapi-
talavkastning intäkter eller kapitalavkastning kostnader. 

Övriga tillgångar

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar i form av datorprogram som förvärvats 
av koncernen redovisas till anskaffningsvärde minus ackumu-
lerade av- och nedskrivningar. Tillkommande utgifter för akti-
verade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i ba-
lansräkningen endast då de ökar de framtida ekonomiska 
fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. 
Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.

Avskrivningsprinciper för immateriella tillgångar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande-
period, vilken bedömts till 5 år.
 
Rörelsefastigheter
Rörelsefastigheter redovisas enligt omvärderingsmetoden.

Byggnader och mark som ägs av Länsförsäkringar Gotlands 
koncernen och som används för administrativa syften redovi-
sas till sina omvärderade belopp, vilket är det verkliga värdet 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och justering på 
grund av omvärdering på omvärderingsdagen. Verkligt värde 
baseras på rådande priser på en aktiv marknad för liknande 
fastigheter på samma plats och i samma skick. Värderingen ut-
förs årligen av en extern oberoende värderingsman. Värdeök-
ningar till följd av omvärdering redovisas normalt mot omvär-
deringsreserv vilket redovisas som en ökning i övrigt 
totalresultat och ackumuleras i omvärderingsreserven i eget ka-

pital. Om ökningen utgör återföring av tidigare redovisad vär-
denedgång avseende samma tillgång redovisas ökningen som 
en minskad kostnad i resultaträkningen. Dock redovisas minsk-
ningen i övrigt totalresultat till den del det finns eventuellt be-
fintligt saldo i omvärderingsreserven hänförligt till tillgången. 

Skillnaden mellan avskrivning baserat på det omvärderade vär-
det och avskrivningar enligt ursprungligt anskaffningsvärde 
överförs från omvärderingsreserven till balanserade vinstmedel.

Rörelsefastigheter består av ett antal komponenter med olika 
nyttajndeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. 
Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjande-
period bedöms vara obegränsad. Byggnaderna består emeller-
tid av flera komponenter. Följande huvudgrupper av komponen-
ter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på 
byggnader.

Byggnadens stomme 80 år

installationsstammar & elnät, yttertak, 

fasad & fönster, stomkompletteringar 40 år

inre ytskikt och maskinell utrustning 20 år

Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärde 
samt nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut.

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om 
det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är för-
knippade med tillgången kommer att komma företaget till del 
och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den 
period de uppkommer.

Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs 
till anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av identi-
fierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter 
aktiveras. Även i de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften 
till anskaffningsvärdet. 

Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponen-
ter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i 
samband med utbyte. Reparationer kostnadsförs löpande.

materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i ba-
lansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska för-
delar kommer att komma bolaget till del och anskaffningsvär-
det för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till an-
skaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår in-
köpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för 
att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med 
syftet med anskaffningen.
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Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas 
bort ur rapport över finansiell ställning vid utrangering eller av-
yttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från 
användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst el-
ler förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av 
en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och 
tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försälj-
ningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelse-
intäkt/kostnad.

Avskrivningsprinciper för materiella tillgångar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande-
period.

Beräknade nyttjandeperioder:

- inventarier, verktyg och installationer 5 år

- datainventarier 3 år

Tillämpade avskrivningsmetoder samt tillgångarnas restvärden 
och nyttjandeperioder omprövas vid slutet av varje räkenskapsår.

Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar
Materiella och immateriella tillgångar prövas för nedskrivning 
enligt IAS 36. En nedskrivning redovisas när en tillgångs redo-
visade värde överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvär-
det är det högsta av verkligt värde och tillgångens nyttjandevär-
de. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida 
kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri 
ränta och den risk som är förknippad med den specifika till-
gången.

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

Leasing
Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen antingen som 
finansiella eller operationella. Finansiell leasing föreligger då de 
ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med 
ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. Om ekono-
miska risker och förmåner förknippade med tillgången kvarstår 
hos leasegivaren klassificeras avtalet som operationell leasing.

Vid operationell leasing kostnadsförs leasingavgiften över löp-
tiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt 
från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året.

Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i re-
sultaträkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner erhåll-
na i samband med tecknandet av ett avtal redovisas i resultat-
räkningen som en minskning av leasingavgifterna linjärt över 
leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kostnadsförs i de perio-
der de uppkommer. Bolaget har inga väsentliga leasingavtal. 

     

Redovisning av försäkringsavtal
Försäkringsavtal redovisas i enlighet med IFRS 4. Enligt IFRS 
4 ska endast sådana kontrakt som överför betydande försäk-
ringsrisk mellan försäkringsgivare och försäkringstagare redo-
visas som försäkring. Kontrakt som inte överför tillräcklig risk 
redovisas som antingen finansiella instrument eller serviceavtal. 
Enligt de kontrakt som Länsförsäkringar Gotland tecknat utgår 
olika belopp vid försäkringsfall, beroende på skadans omfatt-
ning och kontraktstyp. Även i de fall ersättningen är liten i ab-
soluta tal, är beloppet betydande i relation till det belopp som 
utbetalas om den försäkrade händelsen inte inträffar. Samtliga 
Länsförsäkringar Gotlands försäkringskontrakt har därför be-
dömts överföra tillräckligt mycket risk för att de ska klassas 
som försäkring enligt definitionen i IFRS 4. Detta innebär inte 
någon ändring jämfört med tidigare års redovisning.

Premieinkomst
Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för di-
rekt försäkring och mottagen återförsäkring som inbetalts eller 
kan tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäk-
ringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Som pre-
mieinkomst redovisas också premier för försäkringsperioder 
som påbörjas först efter räkenskapsårets utgång, om de enligt 
avtal förfaller till betalning under räkenskapsåret.

Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela 
försäkringsperioden efter avdrag för sedvanliga kundrabatter.

Förnyelsepremier som inte är bekräftade av försäkringstagaren 
samt premier för nytecknade försäkringsavtal räknas in med de 
belopp som de beräknas inflyta med. Annullationer reducerar 
premieinkomsten så snart beloppet är känt. Tilläggspremier 
räknas in med de belopp som de beräknas inflyta med. Premie-
inkomst redovisas exklusive skatter och andra offentliga avgif-
ter som belastar försäkringspremien. 

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

Försäkringsersättningar
Försäkringsersättningar utgörs av redovisningsperiodens kost-
nader för inträffande skador vare sig de är anmälda till bolaget 
eller ej. I de totala försäkringsersättningarna ingår under perio-
den utbetalda försäkringsersättningar och förändringar i av-
sättningar för oreglerade skador. Återvinning avseende redan 
kostnadsförda skador redovisas som en reducering av skade-
kostnaden.
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Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs av avsättning för ej in-
tjänade premier och kvardröjande risker samt avsättning för 
oreglerade skador och motsvarar förpliktelser enligt ingångna 
försäkringsavtal. Alla förändringar i försäkringstekniska av-
sättningar redovisas över resultaträkningen.

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risk
Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker 
avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden un-
der den återstående löptiden på ingångna försäkringskontrakt. 
Avsättningen beräknas normalt strikt tidsproportionellt, enligt 
så kallad pro rata temporisberäkning. Om premienivån bedöms 
vara otillräcklig för att täcka de förväntade skade- och drifts-
kostnaderna för skadereglering, förstärks de med ett tillägg för 
kvardröjande risker. Denna bedömning innefattar bland annat 
uppskattningar av framtida skadefrekvenser och andra faktorer 
som påverkar behovet av avsättning för kvardröjande risker. 

Avsättning för oreglerade skador
Avsättningen för oreglerade skador ska täcka de förväntade 
framtida utbetalningarna för samtliga inträffade skador, inklu-
sive de skador som ännu inte rapporterats till bolaget, så kallad 
IBNR-avsättning. Avsättningen inkluderar även kostnader för 
skadereglering samt förväntad kostnadsökning. Uppskattning-
en av avsättningsbehovet för okända skador görs för de flesta 
skador med statistiska metoder och då i huvudsak med Chain-
ladder metoden. Det mest väsentliga antagandet som ligger till 
grund för dessa metoder är att historiska utfall kan användas 
för beräkning av framtida skadekostnader. För de större ska-
dorna och för skador med komplicerade ansvarsförhållanden 
görs en individuell bedömning. Avsättningarna för oreglerade 
skador är väsentliga för en bedömning av bolagets redovisade 
resultat och ställning, eftersom en avvikelse mot faktiska fram-
tida utbetalningar resulterar i ett avvecklingsresultat som redo-
visas kommande år. En redogörelse för bolagets avvecklingsre-
sultat återfinns i resultatanalysen. Risken för en felaktig 
avsättning kommenteras vidare i not 2. Där åskådliggörs också 
nuvarande avsättning för oreglerade skador genom en beskriv-
ning av skadekostnadernas utveckling över tiden.

Avsättningen för oreglerade skador i trafikförsäkring har dis-
konterats. Tyngdpunkten i framtida betalningsflöden uppfyller 
kraven i Finansinspektionens föreskrifter. Vid diskontering har 
en diskonteringsränta om 2,5 procent använts. Den totala av-
sättningen för oreglerade skador i trafikaffären (inklusive mot-
tagen återförsäkring) uppgår före diskontering till 160,5 (151,4) 
Mkr brutto, motsvarande belopp efter diskontering är 126,3 
(116,3) Mkr.

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska skulder utgörs av 
den del av oreglerade skador som täcks av återförsäkraren base-
rat på återförsäkringskontrakt.

Även återförsäkrares andel av avsättningen för oreglerade ska-
dor i trafikförsäkringsaffär redovisas till diskonterade värden. 
Återförsäkrares andel av avsättning för oreglerade skador upp-
går före diskontering till 54,2 (50,2) Mkr, motsvarande belopp 
efter diskontering är 40,8 (36,5) Mkr. I trafikaffären uppgår den 
totala diskonteringseffekten netto till 20,8 (21,3) Mkr.

Förlustprövning
Tillräckligheten i de försäkringstekniska avsättningarna prö-
vas löpande och per varje balansdag. De avsättningar som 
gjorts för oreglerade skador och ej intjänade premier undersöks 
då var för sig. Avsättningen för oreglerade skador grundar sig 
på beräknade framtida ersättningsutflöden. Prognoserna över 
avsättningsbehovet görs med vedertagna aktuariella metoder. 
Metoderna beaktar nulägesbedömningar av alla avtalsenliga 
kassaflöden och av andra hänförliga kassaflöden, exempelvis 
skaderegleringskostnader. De framtida kassaflödena har beräk-
nats utan diskontering.

Tillräckligheten i avsättningen för ej intjänade premier testas 
per verksamhetsgren och försäkringsklass. Eventuell otillräck-
lighet som iakttas i premieansvaret, korrigeras genom att bok-
föra en avsättning för kvardröjande risker. Förändringen i  
avsättningen för kvardröjande risk redovisas över resultat- 
räkningen.

Återförsäkring
Kostnader för återförsäkring redovisas i resultaträkningen un-
der kostnadsposten Premier för avgiven återförsäkring. Premier 
för mottagen återförsäkring redovisas under intäktsposten Pre-
mieinkomst. Den del av risken för vilken återförsäkring teck-
nats redovisas i balansräkningen som Återförsäkrares andel av 
försäkringstekniska avsättningar. Kontroller för att fastställa 
eventuella nedskrivningsbehov avseende denna post genomförs 
löpande och per balansdagen. Nedskrivningsbehov föreligger 
när det bedöms som sannolikt att återförsäkraren inte kommer 
att infria sina åtaganden enligt återförsäkringsavtalen. 

Förutbetalda anskaffningskostnader
Försäljningskostnader som har ett klart samband med tecknan-
de av försäkringsavtal och som bedöms generera en marginal 
som minst täcker anskaffningskostnaderna har aktiverats. An-
skaffningskostnader innefattar driftskostnader som direkt eller 
indirekt kan hänföras till tecknandet eller förnyandet av för-
säkringsavtal såsom provisioner, marknadsföringskostnader 
samt löner och omkostnader för personal i försäljningsledet. 
Anskaffningskostnader skrivs av på 12 månader.

Återbäring och rabatter
Återbäring och rabatter redovisas nederst i det tekniska resulta-
tet. För den del av återbäring och rabatter som ej är utbetalt görs 
en avsättning i balansräkningen, avsättningen ingår i de försäk-
ringstekniska avsättningarna.
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Andra redovisningsprinciper av betydelse

Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när en befintlig legal 
eller informell förpliktelse föreligger som en följd av en inträf-
fad händelse och det också är troligt att regleringen av denna 
förpliktelse kommer att kräva ett utflöde av ekonomiska resur-
ser vars storlek kan uppskattas tillförlitligt. Om effekten av när 
i tiden betalning sker är väsentlig, diskonteras det förväntade 
framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar 
aktuella marknadsbedömningar, och om det är lämpligt, de ris-
ker som är förknippade med förpliktelsen. 

Ansvarsförbindelser (eventualförpliktelser)
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åta-
gande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst 
bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser, el-
ler när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld 
eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde 
av resurser kommer att krävas.

Den ersättning som bolaget erhåller från Länsförsäkringar Liv 
är till viss del förenad med ett annullationsansvar, vilket inne-
bär att bolaget kan bli återbetalningsskyldig om en kund slutar 
att betala in sina premier. Denna risk är relativt begränsad. Bo-
laget har därför valt att inte göra någon avsättning.

I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank regleras hur stor 
ersättning bolaget skall ha för den förmedlade bankaffären. I 
detta avtal framgår även att Länsförsäkringar Gotland skall stå 
för 80 % av de kreditförluster som eventuellt uppkommer på de 
lån som bolaget förmedlat till Länsförsäkringar Bank. Det 
finns dock en begränsning i avtalet som innebär att bolagets an-
svar maximalt kan uppgå till det enskilda årets totala ersättning 
från banken, vilket innebär att denna risk är begränsad till cirka 
32 Mkr. 

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. In-
komstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underlig-
gande transaktion redovisas i övrigt totalresultat och ackumu-
leras 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 beslutade per balansdagen. Hit hör även juste-
ring av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med 
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och 
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värderingen av 
uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på till-
gångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. 
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser 
och skatteregler 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 utnyttjas. Värdet på 
uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre be-
döms sannolikt att de kan utnyttjas.

ersättningar till anställda

Pensioner genom försäkring
Företagets pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner 
är tryggade genom försäkringsavtal. Pensionsplanen för företa-
gets anställda har bedömts vara en förmånsbestämd plan som 
omfattar flera arbetsgivare. Företaget har dock gjort bedömning-
en att UFR 6 Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare är 
tillämplig även för företagets pensionsplan. Företaget saknar till-
räcklig information för att möjliggöra en redovisning i enlighet 
med IAS 19, och redovisar därför i enlighet med UFR 6 dessa 
pensionsplaner som avgiftsbestämda. Företagets förpliktelser 
avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en 
kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de 
anställda utfört tjänster åt företaget under en period.

Pensioner - övrigt
Företaget har genom det centrala kollektivavtalet avseende 
tjänstepensioner som tryggats genom försäkring, en särskild 
rätt för vissa anställda, att den anställde kan avsluta sin tjänst-
göring tidigast från och med 62 års ålder. Avsättning sker uti-
från antaganden om hur många som kommer att nyttja möjlig-
heten. Skulden är diskonterad. Se även not 32.

2011 har bolaget antagit att 65 (65) % av de berörda nyttjar möj-
ligheten. Diskonteringsräntan är 2,5 (2,75) %.

Den totala avsättningen uppgår till 2 928 (2 884) tkr.

Kostnader för ersättningar i samband med uppsägningar av 
personal redovisas endast om företaget är bevisligen förplikti-
gat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell 
detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala tid-
punkten. När ersättningar erbjuds för att uppmuntra frivillig 
avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudan-
det kommer att accepteras och antalet anställda som kommer 
att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.

Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskonte-
ring och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna er-
hålls.

En avsättning för förväntade kostnader för resultatdelning  re-
dovisas när en rättslig eller informell förpliktelse att göra såda-
na betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda fö-
religger och denna förpliktelse kan beräknas tillförlitligt. 

moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Lag om årsredo-
visning i försäkringföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens 
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föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i försäkrings-
företag (FFFS 2008:26 inklusive ändringsföreskrifter) och Rå-
det för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 (juni 
2011). Försäkringsföretaget tillämpar så kallad lagbegränsad 
IFRS och med detta avses internationella redovisningsstandar-
der som har antagits för tillämpning med de begränsningar som 
följer av RFR 2 och FFFS 2008:26. Detta innebär att samtliga 
av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom 
ramen för svensk lag och med hänsyn till sambandet mellan re-
dovisning och beskattning.     

Skillnader mellan koncernens och 
moderbolagets redovisningsprinciper 
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovis-
ningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovisnings-
principerna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på 
samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella 
rapporter, där inte annat anges.

Från och med 2011 redovisas erhållna koncernbidrag som ut-
delning och lämnade koncernbidrag som investering i aktier i 
dotterföretag. Tidigare redovisades koncernbidrag enligt UFR 
2 Koncernbidrag och aktieägartillskott direkt i eget kapital. 
 
Förändrad rapportstruktur
RFR 2 Redovisning för juridisk person anger att ändrade IAS 1 
Utformning av finansiella rapporter ska tillämpas även avseen-
de juridisk person, med några undantag. En effekt av detta, 
jämfört med tidigare rapportering, är att en rapport över total-
resultat tillkommit efter resultaträkningen. En annan effekt är 
att rapporten över förändringar i eget kapital har förändrats i 
och med att de intäkter och kostnader som tidigare redovisades 
direkt i eget kapital nu redovisas i övrigt totalresultat i rappor-
ten över totalresultat. Vidare kommer även bolaget att redovisa 
en extra balansräkning, per ingången av jämförelseåret, i årsre-
dovisningar då retroaktiva ändringar påverkat någon post i den 
extra balansräkningen i väsentlig utsträckning.

Immateriella tillgångar
Utgifter för utveckling av Länsförsäkringsgruppens försäk-
ringssystem Rally och Sally redovisas som kostnad i moderbo-
lagets resultaträkning men som en tillgång i koncernbalansräk-
ningen med en avskrivningstid på 5 år.    

Byggnader och mark
Förvaltningsfastigheter och rörelsefastigheter värderas till 
verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträk-
ningen. Samtliga fastigheter redovisas under Byggnader och 
mark i moderbolagets balansräkning.

dotterföretag/Intresseföretag
Hindret för att värdera andelar i dotterföretag, intresseföretag 
och joint venture till verkligt värde, i enlighet med IAS 27, IAS 28 
och IAS 31, har tagits bort i RFR 2 till följd av en ändring i Årsre-
dovisningslagen. Därav har moderbolaget värderat andelar i dot-
terbolag och intressebolag till verkligt värde från och med 2010.  

Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive upp-
skjuten skatt. I koncernredovisningen delas däremot obeskatta-
de reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

koncernbidrag
Vid tillämpning av RFR 2 med avseende på IAS 18 p 3 samt vid 
tillämpning av RFR 2 med avseende på IAS 27 p 2: Koncern-
bidrag som företaget erhållit från ett dotterföretag redovisas 
enligt samma principer som sedvanliga utdelningar från dotter-
företag. Koncernbidrag som företaget lämnar till dotterföretag 
redovisas som investering i aktier i dotterbolag (alternativt i re-
sultaträkning). Tidigare redovisades koncernbidrag direkt i 
eget kapital.

  NoT 2    UPPLYSNINGAR om RISkeR

Inledning
Risk är en naturlig del av Länsförsäkringar Gotlands verksam-
het. En framgångsrik hantering av risk är en av de viktigaste 
konkurrensfaktorerna för försäkringsbolag. Med andra ord be-
höver inte risk vara något negativt, utan det är hur olika typer av 
risker hanteras som är det väsentliga. Bolaget hanterar riskta-
gandet genom tydligt definierade ansvarsområden och väl fung-
erande processer. Länsförsäkringar Gotland har som målsätt-
ning att identifiera, begränsa och följa upp alla de risker som 
kan ha en väsentlig påverkan på bolagets resultat och ställning.

Länsförsäkringar Gotland är exponerat för flera olika typer av 
risk. Försäkringsrisker förknippade med skadeförsäkringsverk-
samheten kan delas in i tre riskområden; teckningsrisk, återför-
säkringsrisk och reservsättningsrisk. I och med att premier tas 
ut i förskott är likviditetsrisken i försäkringsverksamheten be-
gränsad, förutsatt att premierna placerats i likvida tillgångar. I 
den förmedlade bank- och livförsäkringsverksamheten är kredi-
trisk den mest påtagliga risken vid sidan om den operativa ris-
ken. Med hänsyn till att bolagets  resultat till stor del styrs av 
hur bra avkastningen varit i kapitalförvaltningen är även hante-
ring och uppföljning av finansiell risk en central del av verk-
samheten.

Operativ risk, avser risken för förlust till följd av brister i pro-
cesser, system, mänskliga misstag eller yttre händelser. Opera-
tiva risker finns i alla delar av bolagets verksamhet.

mål, principer och metoder för bolagets riskhantering
Syftet med bolagets riskhanteringsorganisation är att identifie-
ra, mäta och styra samtliga risker som bolaget är exponerat för 
– både försäkringsrisker och finansiella risker. Ett viktigt syfte 
är också att tillse att bolaget har en betryggande solvens i för-
hållande till de risker företaget är exponerat för. 

Ansvaret för Länsförsäkringar Gotlands riskarbete ligger hos 
styrelsen som årligen beslutar om bolagets övergripande styr-
dokument, exempelvis affärsplan, policy och riktlinjer för  
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kapitalförvaltningen (inklusive målportfölj, det vill säga hur bo-
lagets tillgångar skall vara allokerade mellan olika tillgångsslag) 
och skuldtäckningspolicy. Styrelsen får löpande rapportering av 
hur bolagets risker utvecklas via ett flertal olika rapporter. Sty-
reslen har även ett finansutskott till sitt förfogande.

I finansutskottet ingår två styrelseledamöter, vd, ekonomichef 
och finansförvaltaren. Finansutskottet har till uppgift att löpan-
de följa utvecklingen av bolagets tillgångar och ta beslut om 
placeringar inom de ramar som styrelsen beslutat. Finansut-
skottet tar även fram förslag till eventuella förändringar av 
målportföljen och det regelverk som styr bolagets kapitalför-
valtning. Finansutskottet har minst fyra protokollförda möten 
per år.

Styrelsen har även en internrevisionsfunktion till sitt förfogan-
de. Internrevisorerna skall medverka till och kontrollera att 
verksamheten inom bolaget bedrivs mot fastställda mål och i 
enlighet med styrelsens intentioner och riktlinjer genom att un-
dersöka och utvärdera den interna styrningen.

I bolagets operativa riskorganisation ingår vd, en riskmanager 
och en compliancefunktion.

Bolagets riskmanager ansvarar för att identifiera och beskriva 
bolagets olika riskområden. I detta ansvar ligger även att till-
sammans med företagsledningen, andra ansvariga chefer och 
bolagets compliancefunktion, ta fram styrdokument som be-
skriver hur de olika riskerna ska hanteras. Riskmanagern har 
även till uppgift att rapportera om den löpande riskhanteringen 
till styrelsen.

Compliancefunktionen är ett stöd för att bolaget ska arbeta  
enligt gällande regler och har bland annat till uppgift att bistå 
organisationen vid utformning av interna regelverk, bevaka 
förändringar i de externa regelverken och följa upp regel- 
efterlevanden i bolaget. Compliancefunktionen rapporterar två 
gånger per år till vd och styrelsen, samt lämnar årligen en sam-
lad bedömning av hur väl bolagets verksamhet uppfyller gäl-
lande regler och normer. 

Bolagets riskurvalsgrupp samt kreditkommitté har till uppgift 
att bedöma nya och befintliga risker inom sakförsäkrings- och 
kreditverksamheten. Kommittéerna har rätt att ta egna beslut 
om bolaget skall acceptera en risk eller inte. Detta får dock bara 
ske inom de olika kommittémedlemmarnas behörigheter.

Bolaget har dessutom en säkerhetsgrupp som har till uppgift att 
löpande arbeta med operativa säkerhetsfrågor. Säkerhets- och 
riskarbetet är även samordnat med motsvarande funktioner 
inom Länsförsäkringar AB. Bolaget har också ett väl utvecklat 
miljöledningssystem, vars syfte till stor del är att hantera och 
begränsa bolagets risktagande på dessa områden. 

Rapportering av risk
Bolaget har en intern beräkningsmetod för att mäta totalrisk. 

Metoden är ett led i anpassningen till de så kallade riskbaserade 
solvensregler som förväntas komma att införas. I beräkningen 
ingår att mäta risk för följande risktyper; försäkringsrisk, mark-
nadsrisk, motpartsrisk, kreditrisk, operativ risk och affärsrisk. 
Det totala riskbeloppet ställs sedan i relation till bolagets kapi-
tal (konsolideringskapital). Bolagets styrelse får en riskrapport 
en gång per kvartal där det framgår hur de olika riskerna ut-
vecklats över tiden, samt hur relationen mellan totalrisk och 
kapital har utvecklats.

Bolaget är styrt av en mängd legala krav. I Sverige är det Fi-
nansinspektionen som är tillsynsmyndighet för de finansiella 
bolagen. Varje kvartal rapporterar bolaget in uppgifter om 
bland annat kapitalbas och solvens. Från och med 2007 rappor-
terar bolaget även in uppgifter enligt det så kallade trafikljus-
systemet. Trafikljussystemet är ett stresstest som görs för att 
kontrollera att bolaget klarar av sina åtaganden även i perioder 
med kraftiga rörelser på de finansiella marknaderna. Bolaget 
uppfyllde med god marginal de minimikrav som ställts av myn-
digheterna.  

Risker i Skadeförsäkringsrörelsen (försäkringsrisker)
Skadeförsäkringsverksamhet går ut på att överföra risk från 
försäkringstagaren till försäkringsgivaren. Försäkringsgivaren 
tar in premier från ett stort antal försäkringstagare och förbin-
der sig att ersätta dem om en försäkrad skadehändelse inträffar. 
En korrekt prissättning av försäkringsavtalen är avgörande för 
resultatet i försäkringsverksamheten. Det finns dock en innebo-
ende osäkerhet i försäkringsverksamhet som gör att ogynnsam-
ma resultat kan förekomma. För att hantera denna osäkerhet 
används återförsäkring för att minska fluktuationen i försäk-
ringsverksamhetens resultat.

Försäkringsverksamheten i Länsförsäkringar Gotland består av 
försäkringsgrenarna Sjuk och olycksfall, Villa och hem, Före-
tag och fastighet, Trafik, Motorfordon och Mottagen återför-
säkring. En uppdelning av resultat och avsättningar för respek-
tive gren ges i resultatanalysen. I den mottagna återförsäkringen 
är Nordiska Kärnförsäkringspoolen den största enskilda risken. 
Bolagets ansvar i denna affär är maximerat till cirka 6 Mkr per 
händelse.

Teckningsrisk
Teckningsrisken är risken att den beräknade premien och övri-
ga intäkter i försäkringen inte kommer att motsvara de faktiska 
skade- och driftskostnaderna. För att säkerställa att premien är 
tillräcklig görs löpande uppföljning av tariffer och vid behov 
görs även justeringar av dessa. Bolaget följer även detaljerade 
interna riktlinjer (riskurvalsregler) för att säkerställa en riktig 
bedömning och kvantifiering av den risk som tecknas. Riskur-
valsreglerna revideras minst en gång per år och fastställs av bo-
lagets styrelse. Ett viktigt led i detta är även besiktning av nya 
och befintliga risker. De mest frekventa besiktningarna som 
görs är våtrumsbesiktning i bostäder, skal- och brandskyddsbe-
siktning hos företag, samt el- och torkbesiktning på lantbruk. I 
samband med besiktning genomförs även skadeförebyggande 
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åtgärder i form av rådgivning vilket ytterligare förbättrar bola-
gets risk.

Länsförsäkringar Gotlands verksamhetsområde är begränsat 
till Gotlands län, vilket innebär att de risker bolaget tecknat är 
koncentrerade till en förhållandevis liten region. Detta medför 
en relativt stor risk att flera enskilda försäkringar blir skade-
drabbade vid en större skada som exempelvis en brand eller 
stormskada. Främst är det olika typer av egendomsförsäkring 
(exempelvis fastighets-, lantbruk/skogs- och villaförsäkring) 
som är särskilt känslig för denna geografiska koncentration.

För att begränsa riskerna i försäkringsrörelsen har bolaget,  
genom avgiven återförsäkring, försäkrat sig mot risken för 
mycket stora skador. All återförsäkring inom Länsförsäkrings- 
gruppen ombesörjs av affärsområdet Återförsäkring inom 
Länsförsäkringar AB genom intern och extern återförsäkring. 
Återförsäkringsprogrammen gäller kalenderårsvis och förnyas/
omförhandlas varje år. Återförsäkringsprogrammen ger, med 
undantag för vissa risker, ett automatiskt skydd och kapacitet 
över valda självbehåll upp till vissa beloppsgränser. Styrelsen 
har beslutat om hur stor bolagets egen kostnad per skadehän-
delse, självbehållet, får vara för olika typer av försäkringsris-
ker. Självbehållet varierar mellan 1-5 Mkr inom de olika för-
säkringsgrenarna.

känslighet för risker hänförliga till försäkringsavtal
Avsättningarna för skadeförsäkringar är känsliga för föränd-
ringar i de väsentliga antaganden som antytts ovan. Känslighe-
ten för förändringar av några av dessa antaganden är svår att 
kvantifiera, exempelvis förändringar i regleringen av trafikför-
säkringen. Nedanstående känslighetsanalyser har genomförts 
genom att mäta effekten på brutto och nettoavsättningar, vinst 
före skatt och eget kapital av rimligt sannolika förändringar i 
några centrala antaganden. Effekterna har mätts antagande för 
antagande, medan övriga antaganden är konstanta och utan nå-
gon hänsyn till eventuella diversifieringseffekter. 

Känslighetsanalys av teckningsrisker (tkr)

Inverkan på vinst före skatt 2011 2010

1 % förändring i totalkostnadsprocent 1 673 1 650

1 % förändring i premienivån  1 921 1 863

10 % förändring i premier för 

avgiven återförsäkring  2 392 2 368 

Känslighetsanalys av teckningsrisker (tkr)

Inverkan på eget kapital 2011 2010

1 % förändring i totalkostnadsprocent  1 233 1 216

1 % förändring i premienivån  1 416 1 373

10 % förändring i premier för 

avgiven återförsäkring  1 763 1 745

Reservsättningsrisk
Reservsättningsrisk är risken för att de försäkringstekniska av-
sättningarna inte räcker för att reglera inträffade skador. Bola-
gets totala åtagande för pågående försäkringar och oreglerade 
skador (netto) uppgår för år 2011 till 289,5 Mkr (284,3). Upp-
skattningen av de försäkringstekniska avsättningarna innefattar 
viss osäkerhet, eftersom avsättningarna motsvarar en bedöm-
ning av framtida skadeersättningar. Bedömningarna grundar 
sig på information om historiska skador som är kända på  
balansdagen. Därutöver beaktas förändringar i skadekostnads-
utvecklingen, förändringar i lagstiftning och andra ekonomiska 
förhållanden. Vid reservsättning används vedertagna aktuariella 
metoder, främst Chain Ladder, i kombination med prognoser 
över antal skador och medelskadekostnader.

Osäkerheten är störst i skadeportföljer med lång avvecklings-
tid. Främst gäller det skador där stora utbetalningar kan komma 
många år framåt i tiden. Detta är särskilt märkbart inom Trafik- 
och Olycksfallförsäkring, vilka tillsammans utgör en relativt 
stor andel av bolagets avsättning för oreglerade skador.

När det gäller trafikskador finns även en osäkerhet om den 
framtida kostnadsutvecklingen på grund av att förändrad lag-
stiftning och myndighetsbeslut i efterhand kan påverka hur tra-
fikförsäkringen belastas med kostnader. Även en förändring av 
skadeinflationsantagandet kan få stor påverkan på skadekost-
naden och avsättningen för oreglerade skador. Nuvarande infla-
tionsantagande innebär en inflation på 2,0 %.

Utvecklingen av bolagets avsättning för oreglerade skador följs 
upp löpande genom analys av avvecklingsresultatet, det vill säga 
en uppföljning av hur väl föregående års skadereserver räcker 
till att täcka kostnaden för inträffade skador. Dessa genomgång-
ar innebär att alla skadehandläggare går igenom sina oreglerade 
skador och kontrollerar att den kvarvarande reserven är tillräck-
lig för att slutreglera skadan. Detta görs en till två gånger per år.

Bolaget redovisar diskonterade avsättningar för oreglerade 
skador i trafikförsäkring. Detta innebär att bolaget även har en 
ränterisk inbyggd i de försäkringstekniska avsättningarna. To-
talt uppgår de diskonterade avsättningarna för oreglerade ska-
dor (netto) i trafikaffären till 85,5 (79,8) Mkr. Den ackumule-
rade diskonteringseffekten, det vill säga skillnaden mellan 
diskonterade och odiskonterade reserver uppgår till 20,8 (21,3) 
Mkr. LFAB Sak har bland annat till uppgift att rekommendera 
vilken diskonteringsränta som bör användas för diskontering 
av skadereserverna i trafikaffären. Länsförsäkringar Gotland 
har valt att följa denna rekommendation och den rekommende-
rade räntesatsen uppgår för närvarande till 2,5 (2,75) %. Ränte-
satsen beräknas som medelvärdet av räntan på 7-åriga svenska 
statsobligationer de senaste fem åren minskat med ett riskav-
drag på 20% av räntesatsen.
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känslighetsanalys, reservsättningsrisk (tkr)

Riskparameter

Minskning av diskonteringsräntan 
med 1 %-enhet 2011 2010

- inverkan på vinst före skatt -7 340 -6 685

- inverkan på eget kapital  -5 410 -4 927

Reservsättning och skadeavveckling
Utöver känslighetsanalysen utgör också tidigare års reservav-
sättning i förhållande till faktiskt avvecklingsresultat ett mått 
på bolagets förmåga att förutse den slutliga skadekostnaden. 
Det totala avvecklingsresultatet netto 2011 är 6 757 (221) tkr.   

Reserversättning och avvecklingsresultat, brutto (Mkr)

Reserversättning och
avvecklingsresultat, brutto (mkr) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Avsättning oreglerade skador 83,6 70,6 101,7 124,6 156,6 182,8 201,7 251,1 257,5 295,2
Förändring (%) 38 -16 44 23 26 17 10 24 3 15
Avvecklingsresultat -5,2 7,6 -2,9 15,5 8,6 9,9 1,8 15,7 5,3 7,6
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Återförsäkringsrisk
För att ytterligare begränsa riskerna i försäkringsrörelsen deltar 
bolaget i ett riskutbyte tillsammans med de 23 övriga länsbola-
gen i länsbolagsgruppen. Hanteringen av riskutbytet adminis-
treras inom det gemensamt ägda bolaget Länsförsäkringar AB. 
Riskutbytet innebär att de deltagande bolagen begränsar sina 
åtaganden i försäkringsavtalen upp till vissa, av styrelsen - per 
riskslag - fastställda belopp (självbehåll), per skada, per hän-
delse och totalt per skadeår. Återförsäkringen tar alltså sikte på 
att begränsa bolagets kostnad för egen räkning, i första hand 
per enskild skada, i andra hand per händelse, och i tredje hand 
för det totala årsresultatet.

Den del av skadekostnaden som överstiger självbehållet, net-
to efter återvinning från de skydd som Länsförsäkringar AB i 
sin tur upphandlat på den externa återförsäkringsmarknaden 
för skadorna som omfattas av riskutbytet, sprids ut över läns-
bolagen och Länsförsäkringar AB, med fastställda andelar, 
som beror på affärsvolym, valda självbehåll och historiskt 
skadeutfall. Återförsäkringsprogrammen ger, med undantag 
för vissa risker, ett automatiskt skydd och kapacitet att teckna 
risker upp till vissa beloppsgränser (teckningsmaximaler). 
Risker som inte omfattas av den automatiska kapaciteten 
återförsäkras på marknaden för fakultativ återförsäkring. 
Programmen gäller kalenderårsvis. De förnyas eller omför-
handlas varje år.

Skyddet för trafikskador är anpassat till begränsningarna i Tra-
fikskadelagen. För skador som inträffat utomlands i länder med 
obegränsat ansvar finns en tilläggsförsäkring som ger ett obe-
gränsat skydd.

Det externa katastrofskyddet har under året haft en kapacitet 
om 7 miljarder kronor totalt för de 23 länsbolagen och Länsför-
säkringar Sak tillsammans.

Risken att bolaget av misstag tecknar en risk som i sin helhet, 
eller till en del, inte täcks av bolagets återförsäkringsprogram, 
är en processrisk, och är ett exempel på risk som definitions-
mässigt hör hemma under rubriken ”Operativa risker”. 

Bolaget har på balansdagen en återförsäkringsfordran om  
101,2 Mkr (69,2) avseende återförsäkrares andel av oreglerade 
skador.

marknadsrisk
Förändringar i räntesatser, valutakurser, aktiekurser, fastighets-
priser och råvarupriser påverkar marknadsvärdena för finan-
siella tillgångar och skulder. Marknadsrisken är risken för att 
verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett finansiellt 
instrument varierar på grund av förändringar i dessa marknads-
priser. 

För Länsförsäkringar Gotlands del är det aktiekurs-, valuta- och 
ränterisk som är de mest påtagliga riskerna, medan fastighets-
riskerna är av mindre omfattning beroende på att endast en min-
dre del av tillgångarna är exponerad mot dessa risker. Bolaget 
har ingen direkt exponering mot råvaror, men självklart finns en 
sådan exponering indirekt via bolagets aktieexponering. 

Bolaget har ett regelverk, policy och riktlinjer för kapitalför-
valtningen, för hur bolaget får placera tillgångarna och till vil-
ken risk detta får göras. Policy och riktlinjer för kapitalförvalt-
ningen revideras minst en gång per år och beslutas av styrelsen. 
I detta regelverk har bolaget även tagit hänsyn till de legala 
krav som kan påverka hur bolaget får placera kapitalet.

Målet för bolagets kapitalförvaltning är att långsiktigt generera 
så hög avkastning som möjligt med hänsyn tagen till risk och 
tillgänglighet.

I syfte att skapa meravkastning utöver vad normalportföljen 
ger, har bolaget valt en aktiv förvaltning av tillgångarna, vilket 
i sin tur medför att den faktiska fördelningen av tillgångar kan 
avvika från normalportföljen. För att begränsa den risk det 
innebär att den faktiska avkastningen skall avvika väsentligt 
från normalportföljens avkastning har styrelsen beslutat om 
hur mycket den faktiska portföljen får avvika från normalport-
följen. Styrelsen tar därmed ställning, dels till vilken risknivå 
som skall gälla för förvaltningen och dels till vilken frihet som 
ges till den operativa förvaltningsorganisationen att söka höja 
avkastningen genom att avvika från normalportföljen.

Bolagets finansutskott tar löpande beslut om den löpande för-
valtningen. Den operativa förvaltningsorganisationen effektue-
rar besluten. Eventuella avvikelser från det mandat finansut-
skottet erhållit från styrelsen rapporteras till styrelsen.

En gång i månaden erhåller finansutskottet och styrelsen en fi-
nansrapport där det framgår hur förvaltningen gått och hur bo-
lagets placeringstillgångar är placerade, samt hur den aktuella 
allokeringen förhåller sig till normalportföljens. Alla typer av 
avvikelser gentemot bolagets policy och riktlinjer för kapital-
förvaltningen rapporteras i finansrapporten.

Aktiekursrisk
Aktiekursrisk är bolagets enskilt största marknadsrisk. Totalt 
har koncernen en total aktieexponering om cirka 421 Mkr. I 
detta innehav ingår strategiska aktieinnehav såsom Länsförsäk-
ringar AB. Aktieportföljen, utöver de strategiska aktieinneha-
ven, uppgår till 306 Mkr. Bolaget försöker minska risken i ak-
tieportföljen genom att sprida risken på flera olika geografiska 
regioner, samt på flera olika förvaltare för att på så sätt minska 
effekten av att en enskild förvaltare tar felaktiga beslut.
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Geografisk fördelning

 Diagrammet visar hur bolagets aktieplaceringar (exklusive stra-
tegiska placeringar) fördelar sig på olika geografiska regioner.

Känslighetsanalys för aktier, koncernen (tkr) 2011 2010

Inverkan på vinst före skatt
kursnedgång på aktier med 10 % 30 600 19 600

Valutakursrisk
Bolaget har tillgångar i utländsk valuta. På tillgångssidan upp-
går den totala valutaexponeringen till cirka 7 Mkr.
Bolaget har per 31/12 endast exponeringar mot Euron.

Känslighetsanalys för valutarisk (tkr) 2011 2010

Inverkan på vinst före skatt
nedgång i kronkursen mot 

övriga valutor med 10 % -700 -3 850

Ränterisk
Bolagets placeringar i räntebärande värdepapper uppgår totalt 
till 345 Mkr. Några räntebärande finansiella skulder finns inte. 
Bolagets ränteportfölj består huvudsakligen av statsobligatio-
ner, bostadsobligationer, räntefonder samt lån till intressebo-
lag. Ränteförvaltning sker internt. Ränteplaceringarna hålls 
tills laga förfall. Durationen i ränteportföljen uppgår för närva-
rande till 1,1 år.

Räntebärande placeringar     
     
     
     

 

Diagrammet visar hur bolagets räntebärande placeringar för-
delar sig på olika typer av emittenter

Känslighetsanalys för 
räntebärande placeringar (tkr) 2011 2010

Inverkan på vinst före skatt
ränteuppgång med 1 % -2 713 -189

Fastighetsrisk
Bolagets exponering i fastigheter uppgår till totalt 38,2 Mkr. 
Den mest betydande fastighetsrisken är att fastighetsvärdena 
går ned till följd av olika omvärldsförändringar.  

kreditrisk
Kreditrisk avser de resultateffekter som uppstår om en utgivare 
eller motpart i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sina 
förpliktelser. För att begränsa kreditrisken i placeringar i ränte-
bärande värdepapper har bolaget fastställt vilken den lägsta 
kreditvärdering (rating) en emittent skall ha. Dessutom finns 
begränsningar om hur mycket man kan placera hos olika emit-
tenter, dessa begränsningar styrs med utgångspunkt från gäl-
lande skuldtäckningsregler. Den kreditrisk som finns i bolagets 
avgivna återförsäkring beskrivs under avsnittet återförsäk-
ringsrisk ovan.

Bolaget har inga finansiella tillgångar som är förfallna till be-
talning eller som är nedskrivna. 

Emmittent av ränteinstrument skall ha minst investment grade. 
(Kreditrating BBB- eller högre, enligt Standard & Poor’s  
ratingskala eller Baa3 eller högre enligt Moody’s skala.)

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att ett företag får svårigheter att 
fullgöra åtaganden som är förenade med finansiella och försäk-
ringstekniska skulder. För Länsförsäkringar Gotland är likvidi-
tet normalt inget problem, eftersom premierna i försäkringsrö-
relsen betalas in i förskott och stora skadeutbetalningar ofta är 
kända långt innan de förfaller.

Bolaget har som riktlinje att alltid ha en likviditet (kassa och 
bankmedel) som uppgår till minst 15 Mkr. Utöver detta finns 
alltid möjlighet att med två till tre dagars varsel göra betydligt 
större belopp likvida genom försäljning av olika placeringstill-
gångar.

Under en normal månad har bolaget utbetalningar avseende 
driftskostnader, skadekostnader och återförsäkringspremier på 
cirka 17 Mkr. Inbetalningarna i form av premier, ersättningar 
från återförsäkrare och provisionsersättningar från Länsförsäk-
ringar Bank och Länsförsäkringar Liv uppgår till drygt 18 Mkr. 

Risker i övrig verksamhet
Förutom sakförsäkringsverksamheten säljer bolaget livförsäk-
ringar och bankprodukter till kunderna för Länsförsäkringar 
Liv respektive Länsförsäkringar Banks räkning. Som ersätt-
ning för detta erhåller Länsförsäkringar Gotland en provision. 
Se vidare not 1.
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operativa risker
En viktig del av bolagets riskhantering är processarbetet. En 
väl styrd process tydliggör för medarbetare på alla nivåer inom 
vilka ramar som verksamheten skall bedrivas. Processerna är 
även utgångspunkten för bolagets riskanalys, vilket återspeglas 
i organisation och handlingsplaner. En central del i processut-
vecklingen är att arbeta med ständiga förbättringar där både 
medarbetares och kunders synpunkter tas tillvara. Bolaget är 
sedan flera år tillbaka miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Bolagets funktioner för riskmanagement, compliance och in-
ternrevision har, som tidigare beskrivits, bland annat till upp-
gift att på olika sätt identifiera, hantera och granska bolagets 
operativa risker.

  NoT 3    PRemIeINkomST (koNceRNeN/modeRBoLAGeT)

  NoT 4   kAPITALAVkASTNING ÖVeRFÖRd FRÅN FINANS-
 RÖReLSeN (koNceRNeN/modeRBoLAGeT)

2011 2010
Direkt försäkring i Sverige 174 733 168 822
Mottagen återförsäkring 17 323 17 503
Summa premieinkomst 192 056 186 325

2011 2010
Överförd kapitalavkastning 7 057 5 028

Räntesatser, procent
Räntesats trafik, sjuk- och 

olycksfallsförsäkring 3,25% 3,5%
Räntesats övriga försäkringsgrenar 1,65% 0,5%

Den överförda kapitalavkastningen har beräknats på halva pre-
mieintäkten f.e.r samt på medelvärdet av in- och utgående av-
sättningar för oreglerade skador f.e.r under året. Som räntesats 
tillämpas för samtliga försäkringsgrenar utom trafik, sjuk- och 
olycksfallsförsäkring den genomsnittliga räntan på en 90-da-
gars statsskuldsväxel. För trafik samt sjuk- och olycksfallsför-
säkring är räntesatsen fastställd som den genomsnittliga räntan 
för en 7-årig statsobligation de senaste fem åren. 
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  NoT 5    FÖRSäkRINGSeRSäTTNINGAR Före avgiven Återförsäkrares Försäkringsersätt-
               (koNceRNeN/modeRBoLAGeT) återförsäkring andel ningar f.e.r.

2011 2010 2011 2010 2011 2010
Utbetalda försäkringsersättningar -107 262 -113 620 4 624 15 851 -102 638 -97 769
Förändring i avsättning för inträffade
och rapporterade skador 4 740 14 669 26 253 -20 121 30 993 -5 452
Förändring i avsättning för inträffade
men ej rapporterade skador -42 453 -21 030 5 749 7 044 -36 704 -13 986
Driftskostnader för skadereglering -14 100 -11 942 0 0 -14 100 -11 942
Försäkringsersättningar f.e.r -159 075 -131 923 36 626 2 774 -122 449 -129 149

  NoT 6    dRIFTSkoSTNAdeR Koncernen Moderbolaget
2011 2010 2011 2010

Specifikation av resultatposten driftskostnader
Anskaffningskostnader -15 548 -17 146 -15 548 -17 146
Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader -742 1 988 -742 1 988
Administrationskostnader -18 647 -15 554 -16 805 -14 577
Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring -194 -123 -194 -123
Summa -35 131 -30 835 -33 289 -29 858

Koncernen Moderbolaget
Övriga driftskostnader 2011 2010 2011 2010
Skaderegleringskostnader ingående i
Utbetalda försäkringsersättningar -14 100 -11 942 -14 100 -11 942

Driftskostnader för kapitalförvaltning ingående
i Kapitalförvaltning, kostnader -3 371 -2 738 -3 371 -2 733

Kostnader för förmedlad affär -30 544 -23 974 -30 544 -23 974
Summa -48 015 -38 654 -48 015 -38 649
Summa driftskostnader -83 146 -69 489 -81 304 -68 507

Totala driftskostnader uppdelade på kostnadsslag
Direkta och indirekta personalkostnader -43 322 -38 890 -43 322 -38 890
Lokal- och kontorsomkostnader -3 325 -3 598 -3 325 -3 598
Provisioner och vinstandelar i mottagen återförsäkring -172 -263 -172 -263
Ombudsersättningar -620 -604 -620 -604
Avskrivningar -3 409 -3 341 -1 567 -1 760
Övriga driftskostnader -32 298 -22 793 -32 298 -23 392
Summa -83 146 -69 489 -81 304 -68 507

  NoT 7    ÅTeRBäRING ocH RABATTeR (koNceRNeN/modeRBoLAGeT)
2011 2010

IB Återbäring och rabatter 10 115 16 137
Under perioden reglerad återbäring och rabatt -1 360 -6 022
Årets avsättning för ej förfallen återbäring 0 0
Återbäring och rabatter 8 755 10 115
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  NoT 8    kAPITALAVkASTNING, INTäkTeR Koncernen Moderbolaget
2011 2010 2011 2010

Hyresintäkter från byggnader och mark 779 736 779 736

Utdelning på aktier och andelar 5 820 3 057 5 820 3 057

Ränteintäkter mm
- obligationer och andra räntebärande värdepapper 5 372 7 469 5 372 7 469
- övriga ränteintäkter 3 399 829 3 399 719

Realisationsvinster och återförda nedskrivningar, netto
- byggnader och mark 217 0 217 0
- aktier och andelar i koncernföretag 0 0 0 389
- aktier och andelar 5 438 12 590 5 438 12 590
- räntebärande värdepapper 523 1 517 523 1 517
Summa kapitalavkastning, intäkter 21 548 26 198 21 548 26 477

  NoT 9    oReALISeRAde VINSTeR PÅ PLAceRINGSTILLGÅNGAR Koncernen Moderbolaget
2011 2010 2011 2010

- byggnader och mark 0 0 804 1 000
- aktier i koncern/intresseföretag 3 691 0 8 478 4 396
- aktier och andelar 11 146 21 767 6 359 17 371
- räntebärande papper 2 466 103 2 466 103
Summa orealiserade vinster på placeringstillgångar 17 303 21 870 18 107 22 870

 NoT 10   kAPITALAVkASTNING, koSTNAdeR Koncernen Moderbolaget
2011 2010 2011 2010

Driftskostnader för byggnader och mark -1 713 -2 132 -1 713 -2 132
Kapitalförvaltningskostnader -2 956 -2 309 -2 983 -2 304
Valutakursförluster, netto -879 -3 632 -879 -3 632
Realisationsförluster, netto

- aktier och andelar i intresseföretag -3 225 0 -3 225 0
Summa kapitalavkastning, kostnader -8 773 -8 073 -8 800 -8 068

 NoT 11   oReALISeRAde FÖRLUSTeR PÅ PLAceRINGSTILLGÅNGAR Koncernen Moderbolaget
2011 2010 2011 2010

- aktier i koncern/intresseföretag 0 -4 302 0 -4 302
- aktier och andelar -43 293 -11 458 -43 293 -11 458
- räntebärande papper -3 103 -7 152 -3 103 -7 152
Summa orealiserade förluster på placeringstillgångar -46 396 -22 912 -46 396 -22 912
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 NoT 12   ÅReTS NeTToVINST/FÖRLUST PeR kATeGoRI AV FINANSIeLLA INSTRUmeNT
            
Samtliga tillgångar är värderade till verkligt värde med värdeförändringen redovisad i resultaträkningen.

Finansiella tillgångar Koncernen Moderbolaget
2011 2010 2011 2010

Aktier i koncern/intresseföretag 466 -4 302 5 253 483
Aktier och andelar -21 768 22 324 -26 555 17 928
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 8 657 2 766 8 657 2 656
Summa -12 645 20 788 -12 645 21 067

Bolaget har inga finansiella skulder värderade till verkligt värde.

 NoT 13   ÖVRIGA INTäkTeR ocH koSTNAdeR (koNceRNeN/modeRBoLAGeT)

Övriga intäkter 2011 2010
Provisioner från Liv 4 480 5 435
Provisioner från Bank och Fond 32 902 22 560
Provisioner från Fastighetsförmedling 152 157
Summa intäkter 37 534 28 152

Övriga kostnader
Driftskostnader för Liv -3 480 -4 001
Driftskostnader för Bank och Fond -26 586 -19 237
Driftskostnader för Fastighetsförmedling -478 -736
Summa kostnader -30 544 -23 974
Resultat förmedlad affär 6 990 4 178

 NoT 14   SkATTeR Koncernen Moderbolaget
2011 2010 2011 2010

Aktuell skattekostnad/intäkt
Periodens skattekostnad/intäkt -7 418 -2 036 -7 616 -2 220
Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0 0 0 0
Summa aktuell skatt -7 418 -2 036 -7 616 -2 220

Uppskjuten skattekostnad/intäkt
   Temporära skillnader immateriella tillgångar 285 58 0 0
   Temporära skillnader byggnader och mark -73 -73 -285 -336
   Temporära skillnader aktier och andelar 10 013 -1 129 10 013 -1 129
   Temporära skillnader räntebärande värdepapper -322 1 609 -322 1 609
   Pensionskostnader enligt 62-årsregeln 12 -424 12 -424
   Uppskjuten skatt på utnyttjat underskottsavdrag 0 -609 0 -609
   Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver -1 052 -5 086 0 0
Summa uppskjuten skatt 8 863 -5 654 9 418 -889
Totalt redovisad skattekostnad 1 445 -7 690 1 802 -3 109

Avstämning av effektiv skatt
koncernen 2011 % 2011 2010 % 2010
Resultat före skatt 415 26 229

Skatt enligt gällande skattesats 26,3% -109 26,3% -6 898
Skatt hänförlig till tidigare år 0 0
Skatteeffekt av:
-ej avdragsgilla kostnader -1 165 -834
-ej skattepliktiga intäkter 630 219
-schablonränta på periodiseringsfonder 2 232 -177
-ej skattepliktig värdeförändring i dotterbolag -143 0
Redovisad effektiv skatt     -- 1 445 29,3% -7 690
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 NoT 14   SkATTeR FoRTS

Avstämning av effektiv skatt
moderbolaget 2011 % 2011 2010 % 2010
Resultat före skatt -951 9 153

Skatt enligt gällande skattesats 26,3% 250 26,3% -2 407
Skatt hänförlig till tidigare år 0 0
Skatteeffekt av:
-ej avdragsgilla kostnader -1 165 -834
-ej skattepliktiga intäkter 630 309
-ej skattepliktig värdeförändring i koncern/intressebolag 2 230 25
-schablonränta på periodiseringsfonder -143 -177
Redovisad effektiv skatt      -- 1 802 34,0% -3 109

Redovisat i balansräkningen
Redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder hänför sig till följande:

koncernen Uppskjuten Uppskjuten
skattefordran skatteskuld Netto

2011 2010 2011 2010 2011 2010
Immateriella tillgångar 0 0 -708 -994 -708 -994
Rörelsefastigheter 0 0 -7 640 -7 355 -7 640 -7 355
Andra finansiella placeringstillgångar 1 349 1 349 -12 141 -21 832 -10 792 -20 483
Avsättning för pensioner 770 758 0 0 770 758
Obeskattade reserver 0 0 -58 708 -57 655 -58 708 -57 655
Skattefordringar/skatteskulder 2 119 2 107 -79 197 -87 836 -77 078 -85 729

Redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder hänför sig till följande:

moderbolaget Uppskjuten Uppskjuten
skattefordran skatteskuld Netto

2011 2010 2011 2010 2011 2010
Förvaltningsfastigheter 0 0 -7 640 -7 355 -7 640 -7 355
Andra finansiella placeringstillgångar 1 349 1 349 -12 141 -21 832 -10 792 -20 483
Avsättning för pensioner 770 758 0 0 770 758
Skattefordringar/skatteskulder 2 119 2 107 -19 781 -29 187 -17 662 -27 080

 NoT 15   ImmATeRIeLLA TILLGÅNGAR 
Koncernen

Utgifter för datorprogram 2011 2010

Anskaffningsvärden
Ingående balans 7 488 6 884
Internt utvecklade tillgångar 0 604
Utgående balans 7 488 7 488

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående balans -3 708 -2 884
Årets avskrivningar enligt plan -1 086 -824
Utgående balans -4 794 -3 708
Summa immateriella tillgångar 2 694 3 780

Anskaffade dataprogram har en beräknad nyttjande period av 5 år och avskrivs med 20% per år.
Avskrivningarna redovisas i koncernresultaträkningen i raden driftskostnader f.e.r.

Immateriella tillgångar förekommer endast i koncernen.
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 NoT 16   BYGGNAdeR ocH mARk/RÖReLSeFASTIGHeTeR
Koncernen Moderbolaget

Rörelse- Förvaltnings-
fastigheter fastigheter

Antal 4 4
Areal kvm 3 151 3 151
Anskaffningsvärde tkr 36 475 14 415
Marknadsvärde 38 225 38 225
Bokfört värde 38 225 38 225
Bokfört värde per kvm Kr 12 131 12 131
Ytvakansgrad % 0 0

Geografisk fördelning
Av det totala fastighetsbeståndet är en kontorsfastighet och en mindre industrifastighet belägna i Visby, 

en kontorsfastighet i Hemse och en andelsfastighet i Stockholm.

Koncernen/Moderbolaget
Belopp i tkr 2011 2010
Ingående verkligt värde 37 475 36 475
Nettoförändring av marknadsvärdet 750 1 000
Utgående verkligt värde 38 225 37 475

Rörelsefastigheter     Koncernen
omvärderat avskrivet anskaffningsvärde 2011 2010
Ingående balans 37 475 36 475
Avyttringar -54 0
Årets planmässiga avskrivningar före omvärdering -757 -756
Omvärdering av rörelsefastigheter 1 561 1 756
Utgående balans 38 225 37 475

Avskrivningar
Ingående balans 1 513 757
Årets avskrivningar enligt plan 757 756
Utgående balans 2 270 1 513

Fastigheterna har värderats externt av Fastighetsmäklare Leif Bertwig AB 2010. Verkliga värden har beräknats med användandet av 

en ortsprismetod och avkastningsbaserad kassaflödesmetod. 

Andelsfastigheten i Stockholm har värderats internt 2011.

Förvaltningsfastigheter - påverkan på periodens resultat     Moderbolaget
2011 2010

Hyresintäkter 779 736
Direkta kostnader -1 713 -2 132
Orealiserade värdeförändringar 804 1 000

Andel av fastigheterna som används i den egna verksamheten
Fastigheterna består av två kontorsfastigheter som till huvuddelen används till eget kontor. Innehåller också butik/kontor som hyrs ut 

till utomstående hyresgäster. Hyreskontrakt avseende kontor och butiker upprättas initialt normalt på en hyrestid som omfattar 5 år. 

En fastighet avser en andelsfastighet i Stockholm där bolaget äger 9% av fastigheten. Häri används en lägenhet som övernattnings-

lägenhet i samband med tjänsteresor.

En mindre industrifastighet används för skadebesiktning av motorfordon.
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 NoT 17   AkTIeR ocH ANdeLAR I koNceRNFÖReTAG

moderbolaget Dotterföretagets        Ägarandel i %
säte, land 2011 2010

Humlegården Gotland AB Gotland, Sverige 100 100

Verkligt värde
Vid årets början 59 768 75 452
Återförda nedskrivningar 0 0
Försäljning 0 -20 080
Förändring verkligt värde 4 788 4 396
Utgående balans 31 december 64 556 59 768

Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterföretag

dotterföretag/organisationsnummer/Säte Antal andelar Andelar i % Anskaffningsvärde Redovisat värde
2011 2010 2011 2010

Humlegården Gotland AB, 556676-2687, Gotland 51 000 100 15 925 15 925 64 556 59 768
Summa aktier och andelar i koncernföretag 15 925 15 925 64 556 59 768

 NoT 18   AkTIeR ocH ANdeLAR I INTReSSeFÖReTAG

koncernen/moderbolaget Intresse-

företagets

       Ägarandel i %

säte, land 2011 2010
Brandförebyggarna Gotland AB Gotland, Sverige 50 50
Hansahälsan AB Gotland, Sverige 40 40
Energibyrån Q AB Gotland, Sverige 0 42

Verkligt värde
Vid årets början 800 5 150
Nyemission 0 252
Aktieägartillskott 100 0
Försäljning 0 -300
Förändring verkligt värde 339 -4 302
Utgående balans 31 december 1 239 800

Specifikation av koncernens/moderbolagets direkta innehav av andelar i intresseföretag

Intresseföretag/organisationsnummer/Säte Antal andelar Andelar i % Anskaffningsvärde Redovisat värde
2011 2010 2011 2010

Brandförebyggarna Gotland AB, 556629-9946, 

Gotland 25 000 50 250 350 990 800
Hansahälsan AB, 556659-1821, Gotland 1 000 40 1 600 1 500 249 0
Energibyrån Q AB, 556736-3139, Gotland 0 0 0 3 252 0 0
Summa aktier och andelar i intresseföretag 1 850 5 102 1 239 800

Lån till intresseföretag 2011 2010
Vid årets början 900 900
Årets förändring -100 0
Utgående balans 31 december 800 900
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 NoT 19   AkTIeR ocH ANdeLAR Verkligt värde Anskaffningsvärde
2011 2010 2011 2010

Moderbolaget 356 843 356 444 309 918 273 067
Koncernen 421 399 416 212 325 754 288 903

Ytterligare information om finansiella instrument lämnas i Not 22.

 NoT 20   oBLIGATIoNeR ocH ANdRA RäNTeBäRANde VäRdePAPPeR
Verkligt värde Upplupet anskaffningsvärde

koncernen/moderbolaget 2011 2010 2011 2010
Svenska staten 0 9 740 0 10 000
Svenska bostadsinstitut 26 079 9 997 25 186 10 036
Enter Return, räntefond 0 31 302 0 30 644
Länsförsäkringar Penningmarknadsfond 55 567 84 306 57 093 86 970
Länsförsäkringar Hypotek 0 10 091 0 9 953
Övriga svenska emittenter 34 793 30 084 35 097 29 880
Övriga utländska emittenter 34 924 10 072 34 812 10 156
Summa 151 363 185 592 152 188 187 639

Varav noterade värdepapper 151 363 185 592 152 188 187 639

Positiv skillnad till följd av att bokfört värde 

överstiger nominella värden 0 0 94 25

Negativ skillnad till följd av att bokfört värde

understiger nominella värden 731 2 022 0 0

Förfallostruktur; obligationer och andra räntebärande värdepapper

Mindre än ett år 29 990 114 545 29 982 117 000
Mellan 1 - 5 år 121 373 71 047 122 206 70 639
Över 5 år 0 0 0 0
Summa 151 363 185 592 152 188 187 639

 NoT 21   ÖVRIGA LÅN

koncernen och moderbolaget Verkligt värde Anskaffningsvärde
2011 2010 2011 2010

Aktieägarlån Länsförsäkringar AB 0 6 287 0 6 287
Reverslån 1 148 1 148 1 148 1 148
Summa 1 148 7 435 1 148 7 435
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I nedanstående tabell lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestämts för de finansiella instrument som värderas till verkligt 

värde i balansräkningen. Uppdelning av hur verkligt värde bestämts görs utifrån följande tre nivåer:

Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden

moderbolaget
2011 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Aktier och andelar 241 292 115 551 0 356 843
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 151 363 0 0 151 363
Summa moderbolaget 392 655 115 551 0 508 206

koncernen
2011

Aktier och andelar 241 293 180 106 0 421 399
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 151 363 0 0 151 363
Summa koncernen 392 656 180 106 0 572 762

moderbolaget
2010 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Aktier och andelar 270 854 85 590 0 356 444
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 185 592 0 0 185 592
Summa moderbolaget 456 446 85 590 0 542 036

koncernen
2010 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Aktier och andelar 270 854 145 358 0 416 212
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 185 592 0 185 592
Summa moderbolaget 456 446 145 358 0 601 804

 NoT 22   kATeGoRIeR AV FINANSIeLLA TILLGÅNGAR ocH SkULdeR

           Samtliga tillgångar är värderade till verkligt värde med värdeförändringen redovisad i resultaträkningen.

Finansiella tillgångar             Koncernen        Moderbolaget
2011 2010 2011 2010

Aktier och andelar 421 399 416 212 356 843 356 444
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 151 363 185 592 151 363 185 592
Övriga lån 1 148 7 435 1 148 7 435
Upplupen ränteintäkt 1 326 714 1 326 714
Summa 575 236 609 953 510 680 550 185

Finansiella skulder                    
2011 2010 2011 2010

Övriga skulder 3 202 7 638 3 202 7 638
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 359 5 091 4 359 5 091
Summa 7 561 12 729 7 561 12 729
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 NoT 23   FoRdRINGAR AVSeeNde dIRekT FÖRSäkRING

koncernen/moderbolaget
2011 2010

Fordringar hos försäkringstagare 41 267 39 479
Fordringar hos försäkringsföretag 10 600 10 476
Summa fordringar avseende direkt försäkring 51 867 49 955

 NoT 24   mATeRIeLLA TILLGÅNGAR ocH VARULAGeR

koncernen/moderbolaget

Inventarier

Anskaffningsvärde 2011 2010
Ingående balans 16 045 14 536
Förvärv 1 268 1 648
Avyttringar och utrangeringar -405 -139
Utgående balans 31 december 16 908 16 045

Avskrivningar
Ingående balans -12 072 -10 394
Årets avskrivningar enligt plan -1 583 -1 775
Avyttringar och utrangeringar 267 97
Utgående balans 31 december -13 388 -12 072

Planenligt restvärde 3 520 3 973
Lager av skadeförebyggande produkter 139 135
Redovisade värden 3 659 4 108

 NoT 25   LIkVIdA medeL Koncernen Moderbolaget
2011 2010 2011 2010

Placering på fasträntekonto (bundet tre månader) 110 000 120 000 110 000 120 000
Kassa och bank 83 033 39 549 82 999 39 515
Summa likvida medel 193 033 159 549 192 999 159 515

 NoT 26   FÖRUTBeTALdA ANSkAFFNINGSkoSTNAdeR

koncernen/moderbolaget 2011 2010
Ingående balans 8 246 6 258
Årets aktivering 7 503 8 246
Årets avskrivning -8 246 -6 258
Utgående balans 7 503 8 246

 NoT 27   ÖVRIGA FÖRUTBeTALdA koSTNAdeR ocH UPPLUPNA INTäkTeR

koncernen/moderbolaget 2011 2010
Förutbetalda kostnader 624 584
Upplupna intäkter 6 346 7 476
Summa övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 970 8 060
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 NoT 28   eGeT kAPITAL

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

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

Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter en eventuell reservfondsavsättning och efter att eventuell återbäring lämnats. 

Utgör tillsammans med årets resultat summa fritt eget kapital.
Ytterligare information om det egna kapitalet finns i Rapport över förändring i eget kapital.

 NoT 29   oBeSkATTAde ReSeRVeR

moderbolaget 2011 2010
Säkerhetsreserv 172 248 167 467
Periodiseringsfonder
Periodiseringsfond tax. 06 0 10 396
Periodiseringsfond tax. 07 8 282 8 282
Periodiseringsfond tax. 08 5 217 5 217
Periodiseringsfond tax. 11 2 813 2 813
Periodiseringsfond tax. 12 9 654 0
Summa periodiseringsfonder 25 966 26 708

Utjämningsfond 24 847 24 847

Ackumulerade överavskrivningar
Ingående balans 1 januari 199 485
Årets över/underavskrivningar -37 -286
Utgående balans 31 december 162 199
Summa obeskattade reserver 223 223 219 221

 NoT 30   AVSäTTNING FÖR eJ INTJäNAde PRemIeR ocH kVARdRÖJANde RISkeR

koncernen/moderbolaget 2011 2010
Brutto Åter-

försäkrares 

andel

Netto Brutto Åter-

försäkrares 

andel

Netto

Avsättning för ej intjänade premier
Ingående balans 85 988 0 85 988 88 294 0 88 294
Försäkringar tecknade under perioden 86 779 0 86 779 85 988 0 85 988
Intjänade premier under perioden -85 988 0 -85 988 -88 294 0 -88 294
Utgående balans 86 779 0 86 779 85 988 0 85 988

Bolaget har inte gjort någon avsättning för kvardröjande risker.
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 NoT 31   AVSäTTNING FÖR oReGLeRAde SkAdoR

koncernen/moderbolaget
2011 2010

Brutto Åter-

försäkrares 

andel

Netto Brutto Åter-

försäkrares 

andel

Netto

Avsättning för oreglerade skador
IB Rapporterade skador 112 459 -28 305 84 154 127 881 -49 012 78 869
IB inträffade, ännu ej rapporterade skador (IBNR) 138 857 -40 941 97 916 117 828 -33 311 84 517
IB avsättning för skaderegleringskostnader 6 168 0 6 168 5 414 0 5 414
Ingående balans 257 484 -69 246 188 238 251 123 -82 323 168 800

Kostnad för skador som inträffat
under innevarande år 152 605 -37 498 115 107 125 291 -7 862 117 429

Utbetalt till försäkringstagare -107 262 4 624 -102 638 -113 620 15 850 -97 770
Förändring av förväntad kostnad för skador 

som inträffat under tidigare år (avvecklingsresultat) -7 629 872 -6 757 -5 310 5 089 -221

Utgående balans 295 198 -101 248 193 950 257 484 -69 246 188 238

UB Rapporterade skador 107 671 -54 558 53 113 112 459 -28 305 84 154

UB Inträffade ännu ej rapporterade skador (IBNR) 181 311 -46 690 134 621 138 857 -40 941 97 916

UB Avsättning för skaderegleringskostnader 6 216 0 6 216 6 168 0 6 168

 NoT 32   AVSäTTNING FÖR PeNSIoNeR ocH LIkNANde FÖRPLIkTeLSeR

koncernen/moderbolaget

Pensionsförpliktelser
2011 2010

Avsättning för personal födda 1955 och tidigare som enligt
avtal har möjlighet att gå i pension från 62 års ålder 2 928 2 884
Summa avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 2 928 2 884

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

genom försäkringar.

Pensionsavsättning ovan, enligt 62-årsregeln, är gjord utifrån en bedömning att 65% av den berörda personalen kommer att utnyttja 

möjligheten att gå i förtida pension. Pensionsavsättningens storlek har beräknats med utgångspunkt från tidigare utbetalningar enligt 

62-årsregeln.

Om samtlig personal som omfattas av avtalet skulle gå i pension vid 62 års ålder har bolaget ett ansvar att även täcka den tillkom-

mande kostnaden, vilken enligt bolagets beräkningar uppgår till 1 577 tkr, inklusive löneskatt (308 tkr).

 NoT 33   SkULdeR AVSeeNde dIRekT FÖRSäkRING

koncernen/moderbolaget
2011 2010

Skulder till försäkringstagare 17 542 22 052
Skulder till försäkringsföretag 10 303 11 254
Summa skulder avseende direkt försäkring 27 845 33 306
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 NoT 34   ÖVRIGA SkULdeR Koncernen Moderbolaget
2011 2010 2011 2010

Leverantörsskulder 2 336 6 421 2 336 6 421
Övriga skulder 866 1 217 866 1 217
Summa övriga skulder 3 202 7 638 3 202 7 638

 NoT 35   ÖVRIGA UPPLUPNA koSTNAdeR ocH FÖRUTBeTALdA INTäkTeR
 Koncernen Moderbolaget

2011 2010 2011 2010
Semesterlöneskuld 1 372 1 369 1 372 1 369
Provisioner 1 177 1 552 829 1 552
Sociala kostnader 1 749 1 840 1 640 1 840
Övrigt 518 330 518 330
Summa 4 816 5 091 4 359 5 091

 NoT 36   FÖRVäNTAde ÅTeRVINNINGSTIdPUNkTeR FÖR TILLGÅNGAR ocH SkULdeR

koncernen

Tillgångar Högst 1 år Längre än 1 år Totalt
Immateriella tillgångar 2 694 2 694
Aktier och andelar i intresseföretag 249 990 1 239
Lån till intresseföretag 800 800
Aktier och andelar 241 291 180 108 421 399
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 29 990 121 373 151 363
Övriga lån 1 148 1 148
Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 676 676
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Oreglerade skador 48 001 53 247 101 248
Kundfordringar 41 267 41 267
Övriga fordringar avseende direkt försäkring 10 600 10 600
Fordringar avseende återförsäkring 5 663 5 663
Övriga fordringar 795 795
Rörelsefastigheter 38 225 38 225
Övriga materiella tillgångar och varulager 139 3 520 3 659
Likvida medel 193 033 193 033
Aktuell skattefordran 938 938
Upplupna ränte- och hyresintäkter 1 336 1 336
Förutbetalda anskaffningskostnader 7 503 7 503
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 970 6 970
Summa tillgångar 589 251 401 305 990 556

Skulder
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 86 779 86 779
Oreglerade skador 130 647 164 551 295 198
Återbäring och rabatter 8 755 8 755
Pensioner och liknande förpliktelser 419 2 509 2 928
Uppskjuten skatteskuld -3 387 80 465 77 078
Övriga avsättningar 2 810 2 810
Skulder avseende direkt försäkring 27 845 27 845
Skulder avseende återförsäkring 3 240 3 240
Övriga skulder 3 202 3 202
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 359 4 816
Summa skulder 261 859 250 335 512 651
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 NoT 36   FÖRVäNTAde ÅTeRVINNINGSTIdPUNkTeR FÖR TILLGÅNGAR ocH SkULdeR FoRTS.

moderbolaget

Tillgångar Högst 1 år Längre än 1 år Totalt
Byggnader och mark 38 225 38 225
Aktier och andelar i koncernföretag 64 556 64 556
Aktier och andelar i intresseföretag 249 990 1 239
Lån till intresseföretag 800 800
Aktier och andelar 241 291 115 552 356 843
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 29 990 121 373 151 363
Övriga lån 1 148 1 148
Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 676 676
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Oreglerade skador 48 001 53 247 101 248
Fordringar avseende direkt försäkring 51 867 51 867
Fordringar avseende återförsäkring 5 663 5 663
Övriga fordringar 795 795
Materiella tillgångar och varulager 139 3 520 3 659
Likvida medel 192 999 192 999
Aktuell skattefordran 938 938
Upplupna ränte- och hyresintäkter 1 336 1 336
Förutbetalda anskaffningskostnader 7 503 7 503
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 970 6 970
Summa tillgångar 589 217 398 611 987 828

Skulder
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 86 779 86 779
Oreglerade skador 130 647 164 551 295 198
Återbäring och rabatter 8 755 8 755
Pensioner och liknande förpliktelser 419 2 509 2 928
Uppskjuten skatteskuld -3 387 21 049 17 662
Övriga avsättningar 2 810 2 810
Skulder avseende direkt försäkring 27 845 27 845
Skulder avseende återförsäkring 3 240 3 240
Övriga Skulder 3 202 3 202
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 359 4 816
Summa skulder 261 859 190 919 453 235
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 NoT 38   NäRSTÅeNde

Närståenderelationer
Moderbolaget har en närstående relation med sitt dotterbolag, se not 17.

Inga transaktioner med koncernföretaget har förekommit under året.

Moderbolaget har inga fordringar på dotterbolaget.

Länsförsäkringsgruppen
De 23 länsbolagen har valt att organisera den gemensamma verksamheten i Länsförsäkringar AB-koncernen. Koncernen har fått i uppdrag 

av länsförsäkringsbolagen att bedriva verksamhet inom områden där storskalighet är en avgörande konkurrensfördel och att tillhandhålla 

sådan service till länsförsäkringsbolagen som av effektivitetsskäl ska produceras och tillhandahållas gemensamt inom Länsförsäkringar. 

Som närstående räknar Länsförsäkringar Gotland, förutom det egna dotterbolaget, även övriga bolag inom länsförsäkringsgruppen.

Inom länsförsäkringsgruppen förekommer transaktioner mellan närstående av såväl engångskaraktär som av löpande karaktär. Till 

transaktion av engångskaraktär hör köp och försäljning av tillgångar och liknande transaktioner. Dessa är normalt av begränsad om-

fattning. Till transaktioner av löpande karaktär hör tjänster som tillhandahålls av Länsförsäkringar AB gentemot länsförsäkringsbolag 

avseende utförandet av utvecklingsprojekt och service.

Prissättningen för affärsverksamheten är gjord på marknadsmässiga villkor. Prissättning för serviceverksamhet inom länsförsäkrings-

gruppen baseras på direkta och indirekta kostnader. Totalt sett syftar prissättningen till att fördela kostnaderna rättvist inom länsför-

säkringsgruppen utifrån förbrukning. Gemensamma utvecklingsprojekt och gemensam service är kollektivt finansierade och faktureras 

utifrån beslutad fördelningsnyckel.

Närståendetransaktioner 2011 
Under 2011 har bolaget haft transaktioner med Länsförsäkringar AB och dess koncernbolag. Dels utgörs dessa transaktioner av kost-

nader för gemensam service och gemensam utveckling och dels av provisionsersättningar avseende försäljning och kundvård för den 

av Länsförsäkringar Gotland förmedlade affären, vilket framgår av not 13. Utöver detta har även transaktioner skett vilka syftar till att 

reglera den interna och externa återförsäkringsaffären. 

Länsförsäkringar Gotland har även under året betalt provision till Länsförsäkringar Mäklarservice avseende den mäklade försäljningen. 

Närstående nyckelpersoner
Till närstående nyckelpersoner räknas styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Länsförsäkringar Gotland och dess dotterbolag 

samt nära familjemedlemmar till dessa. Ersättning till närstående nyckelpersoner framgår av not 39.

 NoT 37   STäLLdA SäkeRHeTeR/eVeNTUALFÖRPLIkTeLSeR

koncernen/moderbolaget 2011 2010
För försäkringstekniska avsättningar registerförda tillgångar* 315 439 312 775
Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga

*I enlighet med 6 kap. 30§ Försäkringsrörelselagen (FRL) har bolaget registerfört de placeringstillgångar som använts för skuldtäckning. Registerföring-
en innebär att försäkringstagarna har en förmånsrätt i tillgångarna enligt förmånsrättslagen. Tillgångarna kan tas i anspråk vid bolagets insolvens. 

2011 2010
Ansvarsförbindelser avseende eventuella ytterligare 

pensionskostnader enligt 62-årsregeln 1 577 1 553
Övriga eventualförpliktelser 32 487 22 243
Summa: 34 064 23 796

Övriga eventualförpliktelser avser ansvarighet för 80% av konstaterade kreditförluster avseende förmedlade lån. Ansvarigheten är 
begränsad till räkenskapsårets ersättning för förmedlade bankprodukter.

 Ersättningar som bolaget erhåller från Länsförsäkringar Liv är förenade med ett annullationsansvar. Detta innebär att bolaget kan bli 
återbetalningsskyldigt om en kund slutar betala sina premier. Risken är begränsad bland annat därför att ansvaret endast är treårigt. 

Ersättningarna uppgick 2011 till 4,5 Mkr (5,1). 
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 NoT 39   ANSTäLLdA ocH PeRSoNALkoSTNAdeR

koncernen/moderbolaget

kostnader för ersättningar till anställda 2011 2010
Löner och ersättningar mm 26 281 24 545
Pensionskostnader 4 233 4 134
Sociala avgifter 8 495 8 031
Summa 39 009 36 710

      2011     2010
medelantalet anställda Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Moderbolaget 33,3 28,3 61,6 28,2 28,7 56,9
Dotterföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
koncernen totalt 33,3 28,3 61,6 28,2 28,7 56,9

I moderbolaget är 1,2% (1,2) fastighetsanställda. Övriga anställda är kontorstjänstemän.

könsfördelning i företagsledningen
      2011     2010

koncernen/moderbolaget Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Styrelsen 5 4 9 6 3 9
Övriga ledande befattningshavare 4 2 6 4 2 6
Totalt 9 6 15 10 5 15

Löner andra ersättningar samt sociala kostnader 2011 2010
Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader
Totalt koncernen/moderbolaget 26 895 12 735 25 139 12 175
    (varav pensionskostnader) 1) 4 233 4 134

1) Av pensionskostnader avser 464 tkr (554) gruppen styrelse och vd.

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

koncernen/moderbolaget 2011 2010
Löner och Varav Löner och Varav

ersättningar tantiem o d ersättningar tantiem o d
Styrelse och verkställande direktör 2 082 0 2 045 0
Kontorstjänstemän 21 033 312 19 480 439
Fälttjänstemän 2 786 30 2 649 53
Övriga anställda 380 6 371 10
Fritidsombud/Specialombud 614 0 594 0
Summa 26 895 348 25 139 502

Styrelsen beslutade om resultatdelning till personalen 2011 och 2010 som uppgår till 348 tkr (502) exklusive sociala kostnader.
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Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare

koncernen/moderbolaget
Grundlön/

styrelse- Rörlig Övriga Pensions- Summa Summa
arvode ersättning förmåner kostnad 2011 2010

Styrelsens ordförande, Gösta af Petersens 269 0 0 0 269 229
Styrelsens vice ordförande, Stefan Svensson 107 0 0 0 107 106
Styrelseledamot Alf Ehinger 88 0 0 0 88 64
Styrelseledamot Malin Amér 86 0 0 0 86 64
Styrelseledamot Eva Wetterdal (nyvald 2011) 48 0 0 0 48 0
Styrelseledamot Marie Walleberg (avgick 2011) 16 0 0 0 16 64
Styrelseledamot Eva Rosén (avgick 2010) 0 0 0 0 0 16
Övriga styrelseledamöter 128 0 0 0 128 118
Verkställande direktör, Mariette Nicander (nyanställd 2011) 761 0 33 273 1 067 0
Verkställande direktör, Peter Lindvall (avgick 2011) 579 0 30 191 800 2 083
Andra ledande befattningshavare (5 personer) 3 116 30 98 1 155 4 399 4 616
Totalt 5 198 30 161 1 619 7 008 7 360

Övriga styrelseledamöter har arvoderats lika med 64,2 tkr vardera.
Övriga förmåner avser tjänstebil, lunch och ränteförmån. Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat.
Till styrelsen utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Styrelsearvode utgår inte till personer anställda i bolaget. Ersättningen till 

verkställande direktören samt ledande befattningshavare består av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig ersättning avser för 

verksamhetsåret kostnadsförd resultatdelning.
Inga ersättningar har utgått till styrelseledamöter i dotterbolag.

Pensioner
Pensionsålder för verkställande direktören är 65 år. Pensionen är tryggad genom försäkring.
För andra ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år och följer gällande pensionsavtal mellan FAO och FTF.

Avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid av sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida 

har vd ett avgångsvederlag på 18 månadslöner.

Berednings- och beslutsprocess
Ersättning till verkställande direktör beslutas av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare beslutas av verkställande 

direktör, i vissa fall efter samråd med ordförande.

ersättningar till anställda och personer i ledande position
Bolaget tillämpar principer för ersättningar som innebär att man kan identifiera, mäta, styra och internt rapportera de risker som dess 

verksamhet är förknippad med. Bolaget har en ersättningsmodell som är förenlig med och främjar en effektiv riskhantering. Utgångs-

punkten är att ersättningar och anställningsvillkor inte får uppmuntra till överdrivet risktagande men möjliggör att anställda och 

personer till ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.
För mer information se ersättningspolicyn på bolagets hemsida www.lfgotland.se
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 NoT 40   ARVode ocH koSTNAdSeRSäTTNINGAR TILL ReVISoReR

koncernen/moderbolaget          Koncernen
2011 2010

KPMG AB
Revisionsuppdrag 298 281
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 106 93
Skatterådgivning 0 0
Övriga tjänster 0 0

Med revisionsuppdrag avses granskning av års- och koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direk-

törens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 

föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

 NoT 41   kLASSANALYS

Försäkringsklasser

moderbolaget Totalt Olycksfall Motorfordon Brand och Motorfordon Allmän Rättsskydd Summa Mottagen
2011 och övriga annan egen- ansvar mot ansvarighet direkt återför-

sjukdom klasser domsskada tredje man försäkring säkring

Premieinkomst, brutto 192 056 10 353 34 620 86 521 35 357 3 983 3 899 174 733 17 323
Premieintäkt, brutto 191 265 10 163 33 650 86 062 34 438 3 973 3 872 172 158 19 107
Försäkringsersättning, brutto -159 076 -9 367 -23 647 -54 725 -18 109 -36 182 -3 578 -145 608 -13 468
Driftskostnader, brutto -33 096 -2 461 -4 350 -18 993 -5 397 -860 -864 -32 924 -172
Resultat av avgiven 

återförsäkring 12 508 581 -257 -17 861 365 29 872 -192 12 508 0

Skadeprocent, brutto (%) 83,2% 92,2% 70,3% 63,6% 52,6% 910,7% 92,4% 84,6% 70,5%

Försäkringsklasser

Totalt Olycksfall Motorfordon Brand och Motorfordon Allmän Rättsskydd Summa Mottagen
2010 och övriga annan egen- ansvar mot ansvarighet direkt återför-

sjukdom klasser domsskada tredje man försäkring säkring

Premieinkomst, brutto 186 326 9 659 33 195 84 714 34 225 3 767 3 263 168 822 17 503
Premieintäkt, brutto 188 631 9 450 32 858 85 754 34 266 3 856 3 269 169 453 19 178
Försäkringsersättning, brutto -131 922 -10 166 -24 641 -56 460 -23 702 -1 990 -1 524 -118 482 -13 440
Driftskostnader, brutto -29 735 -2 328 -4 493 -16 515 -4 763 -754 -620 -29 472 -263
Resultat av avgiven 

återförsäkring -21 029 1 363 -289 -19 959 -1 667 -191 -286 -21 029 0

Skadeprocent, brutto (%) 69,9% 107,6% 75,0% 65,8% 69,2% 51,6% 46,6% 69,9% 70,1%
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Visby den 23 mars 2012

Min revisionsberättelse har lämnats den 23 mars 2012

Mårten asplund
auktoriserad revisor

gösta af Petersens
ordförande

Per olofsson stefan svensson

Malin amér alf ehinger eva Wetterdal

lena lindberg Mikael thorén
Personalrepresentant

Mariette nicander
verkställande direktör
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Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Jag har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen 
för Länsförsäkringar Gotland för år 2011.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
ger en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i försäk-
ringsföretag och för den interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. 

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av min revision.  Jag har utfört revi-
sionen enligt International Standards on Auditing och god revi-
sionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att upp-
nå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisning-
en och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för vä-
sentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur företaget upprättar årsredo-
visningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamåls-
enliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenlig-
heten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimlig-
heten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar 
i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i 
försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-
sande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställ-
ning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöden för året enligt lagen om årsredovisning i för-
säkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsre-

dovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning för Länsförsäkringar Gotland för 
år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen en-
ligt försäkringsrörelselagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revi-
sionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag gran-
skat om förslaget är förenligt med försäkringsrörelselagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver 
min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.  Jag har 
även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande di-
rektören på annat sätt har handlat i strid med försäkrings- 
rörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller 
bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamö-
ter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps-
året. 

Stockholm den 23 mars 2012 

Mårten Asplund
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
TI LL BOLAGSSTÄ M M A N I  LÄ NSFÖRSÄ K R I NGA R G OT LA N D ORGA N ISATIONSN U M M ER 5340 0 0 - 6369
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Länsförsäkringar Gotland är ett ömsesidigt sakförsäkringsbolag. 
Bolagsformen innebär att bolaget i sin helhet ägs av försäkrings-
tagarna och att de i sin egenskap av delägare kollektivt står risken 
för kapitalet i bolaget. Bolagsorganen i Länsförsäkringar Gotland 
är bolagsstämman, styrelsen, vd och revisorerna. 

Regler för styrning av Länsförsäkringar Gotland finns främst i 
försäkringsrörelselagen, finansinspektionens föreskrifter och all-
männa råd samt i rekommendationer utgivna av relevanta orga-
nisationer, exempelvis svensk kod för bolagsstyrning. Härutöver 
finns regler om styrning av bolaget i bolagsordningen och i ett 
stort antal av behöriga bolagsorgan fastställda interna policys och 
riktlinjer.

Tillämpning av Svensk kod för Bolagsstyrning

Svensk Kod för Bolagsstyrning syftar till att utgöra ett led i själv-
regleringen inom det svenska näringslivet. Den bygger på prin-
cipen ”följ eller förklara”. Principen innebär att ett företag som 
tillämpar koden kan avvika från enskilda regler men då ska ange 
förklaringar till avvikelsen. Koden riktar sig främst till noterade 
bolag men även till bolag med stor ägarspridning till exempel  
ömsesidiga försäkringsbolag.  

Styrelsen för Länsförsäkringar Gotland har beslutat att bolaget 
ska följa koden i tillämpliga delar. Denna bolagsstyrningsrapport 
avser verksamhetsåret 2011 och redogör för valberedningens ar-
bete inför stämman 2012. Rapporten är upprättad i enlighet med 
kodens bestämmelser så långt detta varit möjligt med hänsyn till 
att arbetet med att anpassa verksamheten till kodens bestämmel-
ser påbörjats under 2010. Det kan därför förekomma avvikelser 
från kodens bestämmelser för vilka ”förklaring” inte lämnas. 
Rapporten är inte granskad av bolagets revisorer.

Länsförsäkringar Gotlands bolagsordning

Bolagsordningen innehåller bestämmelser om bolagets firma, var 
styrelsen har sitt säte, bolagets verksamhetsinriktning innefattan-
de en beskrivning av de försäkringsklasser som omfattas av bola-
gets koncession. Dessutom finns regler om styrelsens storlek och 
sammansättning samt hur val av styrelse och revisorer ska ske.

Länsförsäkringar Gotland tillämpar liksom övriga länsförsäk-
ringsbolag ett representativt system som innebär att delägarnas 
rätt att besluta på bolagsstämman ska utövas av fullmäktige. 
Dessa utses av delägarna enligt den ordning som anges i bolag-
sordningen. Antalet fullmäktige skall uppgå till 30. Bolagets full-
mäktigeorganisation finns beskriven på bolagets hemsida.

Bolagsstämma

Fullmäktiges rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på 

bolagsstämman som är Länsförsäkringar Gotlands högsta beslu-
tande organ. Ordinarie bolagsstämma hålls på Gotland  under 
första halvåret varje år. Tidpunkt för bolagsstämma offentliggörs 
på bolagets hemsida under fjärde kvartalet året före. Kallelse till 
bolagsstämman sker genom brev med posten till fullmäktige tidi-
gast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

På ordinarie bolagsstämma behandlas bolagets utveckling och 
beslut tas i ett antal centrala ärenden såsom förändringar i bo-
lagsordningen, ansvarsfrihet för styrelsen, val av styrelse och 
revisorer samt ersättning till dessa. Fullmäktiges deltagande på 
bolagsstämman förutsätter fysisk närvaro. Med hänsyn till att 
fullmäktige utgör en begränsad krets och då möjligheten att delta 
genom ombud enligt lag inte får förekomma saknas skäl att i öv-
rigt tillämpa kodens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma, 
deltagande på distans eller publicering av uppgifter inför stäm-
man på bolagets hemsida. Länsförsäkringar Gotland eftersträvar 
alltid att styrelsen, ledningsgruppen och minst en revisor är när-
varande vid bolagsstämman.

Förslagen om ersättning till styrelsen är uppdelad mellan ordfö-
randen och övriga ledamöter samt inkluderar eventuell ersättning 
för arbete i utskott.

Fullmäktigeval

Under november månad 2010 förrättades val av fullmäktige en-
ligt den ordning som bolagsordningen anger. Resultatet av valet 
blev elva nya ledamöter, de är valda på tre år (2011-2013).

Valberedning

Bolaget har en av bolagsstämman utsedd valberedning med hu-
vudsaklig uppgift att utarbeta förslag till val av styrelse och revi-
sorer samt ersättning till dessa. Valberedningens ledamöter väljs 
för en mandattid om tre år. Valberedningens uppgifter och ar-
betsformer framgår av Instruktion för valberedningen som finns 
presenterad på bolagets hemsida. 

Valberedningen kommer att presentera sina förslag för fullmäkti-
ge i kallelsen till stämman 2012. På bolagsstämman kommer val-
beredningen att presentera och motivera sina förslag och lämna 
en redogörelse för hur dess arbete bedrivits.

Valberedningen består av följande ledamöter:

 Födelseår Sysselsättning mandattid
Caroline nygren 1946 Utbildningsledare  2012 ordf

Curt niklasson 1955 lantbrukare 2012

John glifberg  1965 lantbrukare 2013

Johan stengård 1949 lantmätare 2013

Martina ravn 1972 verksamhetsutvecklare 2014

Bolagsstyrningsrapport



länsförsäkringar gotland årsredovisning 2011  53 

Styrelsen

Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och för-
valtning. Styrelsen beslutar om Länsförsäkringar Gotlands 
strategiska inriktning, utvärderar den operativa ledningen och 
fastställer policys, riktlinjer och instruktioner. Styrelsen ska se 
till att det finns lämpliga interna regelverk för riskhantering och 
riskkontroll samt säkerställa efterlevnad av lagar och regler. 

Styrelsen följer löpande Länsförsäkringar Gotlands verksam-
het och ekonomiska resultat, kapitalförvaltning och försäljning.

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av lägst sju och 
högst elva ledamöter. Styrelsen består från och med ordinarie 
bolagsstämma 2009 av sju ordinarie stämmovalda ledamöter. 

Bolagets styrelse består av följande ledamöter:

Namn Födelseår Utbildning/arbetslivserfarenhet  Övriga engagemang externt/internt mandattid

Gösta af Petersens 1947 lantmästare  styrelseledamot och vice ordförande i länsförsäkringar aB  2014 
  egen företagare, lantbruk, kube gård ordförande i gotlandsägg aB invald
  före detta vd gotlands  ordförande i eskelunds Hembageri aB 1996
  trädgårdsprodukter  

Stefan Svensson 1961 lantbruksutbildning  vice ordförande i sla gotland 2014
  egen företagare, norrbys &    invald
  rosendals gårdar aB   1996
  rosendals lantbruks aB
   
eva Wetterdal 1958 fil kand i samhälls- och   organisationskonsult och samtalsterapeut 2014
  beteendevetenskap  i eget företag. invald
  Hr exec. utbildning  styrelseledamot i stiftelsen gotlands sjukhem 2011
  Handelshögskolan stockholm
  organisationspsykologi,
  systematic Management, steg 1  
  utbildning i systematisk terapi

Lena Lindberg 1959 ekonom, sverigeflyg aB   2013
  redovisningsekonom lrf   invald
  konsult   2010
  ekonomichef Wisby Hotel
  eget företag
  Certifierad styrelseledamot
  2010, styrelseakademien   

malin Amér 1967 Universitetsstudier inom kultur och juridik 2013
  fastighetsmäklarutbildning   invald
     2004

Per olofsson 1966 lantmästare    2012
  egen företagare, Bringes vänge   invald
     2004

Alf ehinger 1946 Managementkonsult    2012
  Civilekonom   invald
     2008
  
Peter Lindvall 1968 Universitetsstudier i ekonomi,   styrelseledamot i länsförsäkringar liv
t o m 2011-04-30  marknadsföring och juridik  styrelseledamot i Hansahälsan aB
  Marknadsekonom iHM  styrelseledamot i föreningen tillväxt gotland
  Handelshögskolan stockholm   styrelseledamot i landshövdingens insynsråd
  financial education 
  Utbildning vid ashridge executive 
  education london

mariette Nicander 1960 Jur kand examen Uppsala Universitet styrelseledamot i svenska försäkringsföreningen,
fr o m 2011-06-01  Cranfield Management  trygg-Hansas forskningsstiftelse och Holmia liv
  development Program
  Business leadership Program m m
  verksam inom försäkringsbranschen
  sedan 1984
   
mikael Thorén 1964 skadereglerare/Besiktningsman  ordförande i ftf fackklubb länsförsäkringar gotland
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Därutöver finns en ordinarie arbetstagarledamot med en supp-
leant. Vd ingår i styrelsen.

Mandattiden för de stämmovalda ledamöterna är tre år. Motivet 
till denna avvikelse från kodens bestämmelse om en mandattid 
om ett år är bedömningen att styrelsearbetet i ett försäkringsbo-
lag är av särskilt komplex natur och kräver en relativt sett lång 
inlärningstid. Intresset av att skapa kontinuitet i styrelsearbetet 
och att ge en nyvald ledamot rimlig tid att komma in i styrelse-
arbetet väger därmed tyngre.

Koden innehåller definitioner och rekommendationer avseende 
styrelsens och styrelseledamöternas oberoende. När det gäller 
regeln om maximal tid för styrelseengagemang anger koden 
tolv år. Länsförsäkringar Gotland tillämpar en tidsgräns om 
femton år. Med detta menas att majoriteten av styrelseledamö-
terna inte ska ha längre mandattid än femton år. Skälen för den-
na avvikelse är detsamma som angetts för den längre mandat-
tiden med tillägget att den erfarenhet som styrelsens ledamöter 
erhåller med åren ofta kan vara bolaget till nytta även efter tolv 
år. Bolaget anser att denna avvikelse inte påverkar ledamotens 
beroendeställning till bolaget.

Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sitt arbete. Översyn 
av arbetsordningen har genomförts för anpassning till kodens 
bestämmelser. Arbetsordningen finns publicerad på bolagets 
hemsida. 

Styrelsearbetet följer beslutad struktur enligt arbetsordningen. 
Kallelse med dagordning till styrelsemöte liksom erforderliga 
underlag distribueras ut elektroniskt till ledamöterna. Styrelsen 
har tillgång till ett virtuellt styrelserum där styrdokument, pro-
tokoll med mera finns arkiverade.

Styrelsearbetet under 2011

Styrelsen har under räkenskapsåret 2011 genomfört sju ordina-
rie sammanträden inklusive det konstituerande. Extra samman-
träden har genomförts vid fyra tillfällen. Därutöver genomför 
styrelsen varje år ett temamöte under några dagar då styrelsen 
fördjupar sig i något för verksamheten väsentligt ämne. Detta 
möte är samtidigt startskott för affärsplaneringsprocessen och 
arbetet med budget för kommande år. 

Utvärdering av styrelsearbetet genomförs varje år genom en-
skilda samtal mellan styrelseledamoten och ordförande eller 
med hjälp av frågeformulär. Styrelsen har också genomfört en 
utvärdering av vd utan dennas närvaro.

Mellan styrelsemötena har ordföranden och vd täta kontakter 
där avstämningar och dialog sker i angelägna frågor liksom 
produktion av dagordning med underlag inför styrelsemötena.

Under året har en ny vd rekryterats sedan Peter Lindvall på 
egen begäran lämnat bolaget för nya utmaningar. För rekryte-
ringsarbetet i att hitta hans efterträdare utsåg styrelsen en kom-

mitté bestående av ordföranden, Alf Ehinger, Malin Amér samt 
bolagets HR-chef. 

Som stöd i arbetet fanns en av styrelsen och ledningsgruppen 
fastställd kravprofil samt en rekryteringskonsult från LFAB. 
Den slutliga kandidaten presenterades för styrelsen som fattade 
beslut om anställning. 

Ordföranden och vd har under året tillsammans med sina mot-
svarigheter i övriga länsförsäkringsbolag deltagit vid sex möten 
med Länsförsäkringsgruppens aktieägarkonsortium samt på 
bolagsstämma i LFAB.

Styrelseutskott 

Styrelsen har inom sig utsett ett finansutskott bestående av ord-
föranden, vice ordförande och vd. Finansutskottets huvudupp-
gift är att utifrån beslutade placeringsriktlinjer lämna förslag 
till åtgärder för förvaltning av bolagets placeringstillgångar. 
Särskild arbetsordning, beslutad av styrelsen, finns upprättad 
och är ett av bolagets styrdokument. Utskottet har under året 
2011 haft sju ordinarie och tre extra insatta protokollförda sam-
manträden. 

Styrelsen har inom sig också utsett ett lokalt kreditutskott be-
stående av ordförande, vice ordförande, en styrelseledamot och 
vd samt berörd affärsområdeschef. Kreditutskottets främsta 
uppgift är att bevaka och diskutera de större krediter som bola-
get har ansvaret för. Kreditutskottet sammanträder vid behov, 
dock minst en gång per år. För kreditutskottet gäller en särskild 
arbetsordning.

Frågor om principer för förmåner till de anställda och beslut 
om förmåner och övriga anställningsvillkor för vd förbereds av 
ordförande och behandlas i den samlade styrelsen.

Revision och revisorer

Vid bolagsstämman 2011 utsågs auktoriserade revisorn Mårten 
Asplund till ordinarie revisor och auktoriserade revisorn Stefan 
Holmström till revisorssuppleant. Båda är anställda vid KPMG 
i Stockholm. 

Enligt styrelsens årsplan träffar extern revisor styrelsen i sin 
helhet normalt två gånger per år. Vid dessa sammanträden be-
handlas bolagets utveckling, förvaltning och regelefterlevnad 
och åtgärder som kan bidra till att förbättra kvaliteten i den fi-
nansiella rapporteringen. Utöver detta tillställs styrelsen skrift-
liga rapporter vid två tillfällen per år. Bolagets halvårsrapport 
granskas inte av revisorerna.

Bolaget har en funktion för internrevision. Tjänsten är upp-
handlad från LFABs internrevisionsenhet som har särskild 
kompetens inom området. Internrevisorns revisionsplan utar-
betas i samråd med den externa revisorn och fastställs av sty-
relsen. Här utöver har bolaget även en compliancefunktion ge-
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nom ett avtal med Östgöta Brandstodsbolag vars uppgift är att 
granska bolagets regelefterlevnad. Utfallet av internrevisorns 
och compliancefunktionens arbete redovisas för styrelsen år-
ligen i ett PM samt presenteras muntligen vid ett av styrelsens 
sammanträden.

Verkställande direktören

Peter Lindvall var bolagets verkställande direktör sedan oktober 
2004 till sista april 2011. Peter är utbildad i ekonomi, marknadsfö-
ring och juridik vid Stockholms Universitet samt utbildad mark-
nadsekonom vid IHM Business School i Stockholm. Utöver detta 
är han diplomerad i sakförsäkring och livförsäkring samt har ge-
nomgått en ettårig utbildning inom Stockholms Handelshögskola 
inom Financial Education. Han har också genomgått Eurapcos 
utbildningsprogram, Ashridge Executive Education, för ledande 
befattningshavare vid Ashridge i London. 

Tidigare arbetsgivare är bland annat Trygg-Hansa, Halogen 
Sverige AB samt Länsförsäkringar Mäklarservice.

Under tiden tills den nyrekryterade vd:n Mariette Nicander till-
träde den 1 juni 2011 var Länsförsäkringar Gotlands skadechef 
Mats Olofsson tillförordnad vd.

Mariette Nicander är utbildad jur.kand/jurist från Uppsala 
Universitet. Utöver detta är hon diplomerad inom sakförsäkring 
från IFU och har genomgått ett flertal utbildningar inom för-
säkringsområdet och inom management. För att nämna några; 
Business Leadership Program, (nordiskt program), Cranfield 
Management Development Program (engelskt program), Svenska 
Cranfield (strategi-/förändringsarbete), Situationsanpassat ledar-
skap, Chefen som arbetsgivare, Horizont Personlig utveckling, 
BPR Business Process Reengineering, PPs Projektstyrning 
(IBM) och SPU seminarium för personlig utveckling.

Tidigare arbetsgivare är bland annat Trygg-Hansa och Läns-
försäkringar Mäklarservice.

Vd har inga aktieinnehav eller delägarskap i företag som Läns-
försäkringar Gotland har betydande affärsförbindelser med.

Vd ingår i styrelsen och har att följa dess arbetsordning samt där-
utöver följa den av styrelsen beslutade vd-instruktionen. Instruk-
tionen finns bland bolagets styrdokument.

möten och närvaro

Tabellen utvisar antalet möten inom respektive organ som hållits från ordinarie bolagsstämma 2011 till och med mars 2012 
liksom de enskilda ledamöternas närvaro.

NAmN STYReLSeN FINANSUTSkoTT kRedITUTSkoTT

Antal möten totalt  9 9   1
gösta af Petersens  9 9   1
stefan svensson  9 9   1
alf ehinger  7  
lena lindberg  8  
Malin amér  7  
Per olofsson  9    1
eva Wetterdal  8  
Peter lindvall  1  
Mariette nicander  7 7   1
Mats olofsson  1  
Personalrepresentant, ftf  9     

Styrelsen har under räkenskapsåret 2011 genomfört elva sammanträden (varav ett per capsulam).
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Företagsledning

Styrelse

Mariette nicander
vd

ingrid Boström
Personalchef

evert Bolin
ao chef lantbruk

Mats olofsson
skadechef

Mikael swenson
ao chef företag och privat

lars Martinsson
ekonomichef

gösta af Petersens
ordförande

stefan svensson
vice ordförande eva Wetterdal

lena lindberg Malin amér

Mariette nicander
vd 

Mikael thorén
Personal-

representant 
ftf

Per olofsson

styrelsen representerar hela 
gotland och är vald av fullmäk-
tige som i sin tur är föreslagna 
av våra försäkringstagare. 

styrelsens ledamöter har ett 
ansvarsfullt och viktigt uppdrag.
det är styrelsen som visar vägen 
och fattar de viktiga besluten 
om bolagets verksamhet och 
framtid.

Fullmäktige

alf ehinger

distrikt 1 Norr

didrik andersson, Hangvar
John glifberg, endre
Bo Harstäde, dalhem
ivar Pettersson, Hörsne  
göte Hansson, Boge
arne Björkqvist, Hejdeby
katarina Pettersson, vall
lisa Blochmann, fårö
katarina ekelund, själsö
Mats-ola Jesperson, västerhejde

distrikt 2 Visby

Johan stengård, visby
Björn kopf, visby  
åsa M nilsson, visby
stefan gardell, visby
karin svensson, visby
robin Malmqvist, visby
Crister karlén, visby
Cecilia Bjugård, visby
Martina ravn, visby
karin Mehler, visby

distrikt 3 Söder

stellan Bolin, eskelhem  
sören thomsson, lye  
Ulf Jacobsson, Burs  
Ulla thomasson, Hamra  
Curt niklasson, näs
Caroline nygren, linde  
roger lundberg, eke
Carina Uddin, linde
anna Bäckstäde, atlingbo
tomas Björkqvist, väte
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Ordlista
ALLmäNT

Affär för egen räkning, f e r
Den del av försäkringsaffären som ett försäkrings-
bolag själv står risken för och som alltså inte återför-
säkras hos andra bolag. Affär för egen räkning är 
med andra ord bruttoaffär minskat med avgiven 
återförsäkring.

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

direkt försäkring
Försäkringsaffär som avser avtal direkt mellan för-
säkringsgivare (försäkringsbolag) och försäkringsta-
gare. Försäkringsbolaget är, till skillnad från vid 
mottagen återförsäkring, direkt ansvarigt gentemot 
försäkringstagarna.

kombinerad försäkring
All egendomsförsäkring exklusive motorfordonsför-
säkring.

mottagen återförsäkring
Med mottagen återförsäkring förstås återförsäk-
ringsaffär som mottages från andra försäkringsföre-
tag. Mottagande bolag har i detta fall inget direkt 
ansvar gentemot försäkringstagarna.

Återförsäkring
Om ett försäkringsbolag inte kan eller vill bära hela 
den ansvarighet som det iklätt sig gentemot försäk-
ringstagare, återförsäkrar bolaget de tecknade för-
säkringarna, helt eller delvis, hos andra bolag. Man 
talar här om avgiven återförsäkring (indirekt försäk-
ring) hos de sistnämnda bolagen.

TeRmeR I ReSULTAT- ocH BALANSRäkNING, 
kASSAFLÖdeS- ocH ReSULTATANALYS

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

Avsättning för oreglerade skador
De skador som inträffar under räkenskapsåret hin-
ner av olika skäl (tidskrävande utredningar mm) inte 
alltid slutregleras före årets utgång. I bokslutet 
måste därför en avsättning göras för beräknade, 
ännu inte utbetalda försäkringsersättningar

Avsättning för återbäring
Reserv för återbäring, som tilldelats kunderna, men 
vid bokslutstillfället ännu inte förfallit till betalning.

Avvecklingsresultat
I årsbokslutet reserveras medel, för skador som inte 
är slutreglerade vid räkenskapsårets utgång, i Avsätt-
ning för oreglerade skador. Den bedömning av kom-
mande utbetalningar som gjorts kan av olika skäl visa 
sig felaktig. Inflationstakten kan bli en annan än den 
som förutsattes när skadan värderades. Lagstiftning 
och/eller praxis beträffande personskador kan för-
ändras. Vidare är det rent allmänt svårt att bedöma 
utbetalningarna för en komplicerad skada, vars slut-

reglering kan ligga flera år framåt i tiden.
Om det beräknade ersättningsbeloppet för en skada 
visar sig vara övervärderat, uppstår en avvecklings-
vinst när ersättningsbeloppet bedöms på nytt eller 
när skadan slutregleras. Om beloppet undervärderats 
blir det på motsvarande sätt en avvecklingsförlust.

diskonterad reserv
Diskontering innebär att reserven beräknas som 
framtida utbetalningar med avdrag för förväntad 
framtida avkastning på reserven. 

driftskostnader i försäkringsrörelsen    
Driftskostnader är en sammanfattande benämning 
på kostnader för anskaffning, försäljning och admi-
nistration. Kostnader för skadebehandling inklude-
ras i Försäkringsersättningar.

Försäkringsersättningar
Utbetalda försäkringsersättningar plus Avsättning 
för oreglerade skador vid årets slut minus Avsätt-
ning för oreglerade skador vid årets början. En del 
av försäkringsersättningarna utgörs av reservav-
vecklingsresultat.

Försäkringstekniska avsättningar
Sammanfattade benämningar på gjorda avsättning-
ar för ej intjänade premier och kvardröjande risker, 
oreglerade skador och återbäring. Avsättning för ej 
intjänade premier motsvarar i princip den del av 
premieinkomsten som vid bokslutet hänför sig till 
nästkommande år.

Immateriella tillgångar
Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller 
annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya el-
ler förbättrade produkter eller processer, redovisas 
som en tillgång i balansräkningen, om produkten/
processen är tekniskt och kommersiellt användbar 
och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja ut-
vecklingen och därefter använda eller sälja den im-
materiella tillgången. I balansräkningen redovisade 
utvecklingskostnader är upptagna till anskaffnings-
värde minus ackumulerade avskrivningar och ned-
skrivningar. 
Den immateriella tillgången ska vara identifierbar 
och förväntas ge framtida ekonomiska fördelar.

kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen beskriver förändringen i de lik-
vida tillgångarna under räkenskapsperioden. Kassa-
flödesanalysen uppdelas i kassaflöde från löpande 
verksamhet, investeringar och finansiering.

kvardröjande risker
Om Avsättning för ej intjänade premier bedöms otill-
räcklig för att täcka förväntade skade- och driftkost-
nader för det gamla försäkringsbeståndet fram till 
nästa förfallodag, skall denna ökas med avsättning 
för kvardröjande risker.

Premieinkomst
Under året influtna premier med förfallodag under 
det aktuella året, fordringar avseende pågående för-
säkringsavtal samt förskottsbetalda premier med 
förfallodag under det aktuella året.

Premieintäkter
Avser den premieinkomst som avser räkenskapsåret.
Premierna inbetalas vid skilda förfallodagar under 
året och avser som regel en försäkringstid av ett år. 
Vid räkenskapsåret slut har bolaget således erhållit 

premier som till större eller mindre del avser när-
mast följande år.
Denna del av premieinkomsten redovisas i bokslutet 
som en skuldpost: Avsättning för ej intjänande pre-
mier (utgående premiereserv). Motsvarande skuld-
post vid räkenskapsårets början frigörs och är en in-
täkt för det aktuella året (ingående premiereserv). 
Se även kvardröjande risker nedan.
Premieintäkten för året består av följande poster; 
Avsättning för ej intjänade premier vid årets början 
plus Premieinkomst under året minus Avsättning för 
ej intjänade premier vid årets slut.

Uppskjuten skatt
Skatteskuld på orealiserade vinster, på skillnaden 
mellan bokfört och skattemässigt värde på fastighe-
ter, samt på andra temporära skillnader.

ÖVRIGA TeRmeR ocH NYckeLTAL

direktavkastningsprocent
Nettot av ränteintäkter, räntekostnader, utdelning på 
aktier och andelar och över-/underskott på egna fast-
igheter i procent av tillgångarnas utgående mark-
nadsvärden inklusive upplupen ränta plus viktning 
(in- respektive utgående värden) av i försäkringsrö-
relsen under året uppkomna kassaflödesnetto.

kapitalbas
Kapitalbasen är enkelt uttryckt det tillgängliga kapi-
talet. Ett företags kapitalbas består av eget kapital 
och öppet redovisade övervärden (netto) i tillgångar, 
exklusive värdet av immateriella tillgångar samt 
skillnaden mellan odiskonterade och diskonterade 
avsättningar för oreglerade skador.

konsolideringsgrad
Förhållandet mellan konsolideringskapital och pre-
mieinkomst för egen räkning. Uttrycks i procent och 
används inom skadeförsäkring. 

konsolideringskapital
Sammanfattade benämning på summan av beskat-
tat eget kapital, obeskattade reserver, uppskjuten 
skatt samt övervärden i dotterföretag.

Skadeprocent, direkt försäkring
Försäkringsersättningarna i direkt försäkring divide-
rade med premieintäkterna i direkt försäkring.

Solvensmarginal
Erforderlig solvensmarginal är ett mått på lägsta 
nivå på kapitalbasen, som tillåts enligt gällande lag-
stiftning. Beräkningen av den görs dels utifrån bola-
gets premieinkomster, dels utifrån dess skadeer-
sättningar. Den erforderliga solvensmarginalen är 
det högsta av de två beräknade värdena. 

Totalavkastningsprocent
Summan av direktavkastning, realiserade vinster 
och förluster samt orealiserade värdeförändringar 
under året i relation till under året genomsnittligt 
förvaltat kapital, det vill säga ingående marknads-
värde plus viktning (in- respektive utgående värden) 
av i försäkringsrörelsens under året uppkomna kas-
saflödesnetto.

Totalkostnadsprocent, direkt försäkring
Summan av försäkringsersättningar och driftkostna-
der i direkt försäkring dividerad med premieintäkten 
i direkt försäkring. 
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