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Det finansiella året Länsförsäkringar Uppsala 2016

Det finansiella året 2016

 • Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 187,7 (211,9) Mkr

 • Det försäkringstekniska resultatet uppgick till –53,1 (19) Mkr

 • Resultatet i den förmedlade bankaffären stärktes och uppgick till 13,6 (7,1) Mkr

 • Totalkostnadsprocenten uppgick till 109,7 (99)

 • Skadekostnaderna ökade med 21%, främst beroende på en ökning av 
 motorskador samt ökade kostnader för brand- och vattenskador

Året i korthet
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Förmedlad affärsvolym bank:  
15,5 Mdkr

Kunder: 
146 693

Under 2016 försämrades 
totalkostnadsprocenten, 
vilket beror på ökade 
skade kostnader för 
brand-, vatten- och 
motorskador.

Avkastningen på bolagets 
placeringstillgångar var 
bra under 2016. Framför-
allt bidrog aktieinnehavet 
i Länsförsäkringar AB till 
den goda avkastningen.

  Kapitalförvaltningens 
resultat, Mkr

  Totalavkastning, % 

Nyckeltal
 
Mkr 2016 2015 2014 2013 2012

Totalkostnadsprocent 109,7% 99,1% 101,2% 97,6% 93,6%

Driftskostnadsprocent 18,3% 18,9% 21,2% 20,5% 21,4%

Totalavkastning 8,9% 7,6% 8,3% 6,3% 5,7%

Placeringstillångar 3 115,8 2 789,5 2 474,0 2 098,6 1 992,1

Konsolideringsgrad 250% 237% 211% 198% 190%

Kapitalbas enligt Solvens II 1 823 1 676 – – –

Solvens kapital krav 927,9 815,1 – – –

Kapitalkvot (Solvens II) 196% 206% – – –

1) Kapitalbas genom erforderlig solvensmarginal.
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Länsförsäkringar Uppsala

Kundägt med lokal närvaro
Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt 
och lokalt bolag med verksamhet, ledning och 
styrelse i Uppsala län. Vi hjälper privatperso-
ner, företagare och lantbrukare till en trygg 
och enkel vardagsekonomi, och vår verksam-
het omfattar bank, försäkring, pensioner och 
fastighetsförmedling. Länsförsäkringar Upp-
sala ägs av kunderna, inte av aktieägare. Det 
betyder att våra kunders långsiktiga intressen 
alltid är viktigast för oss. Uppsala län, som har 
ca 353 000 invånare, är vår marknad. Här har vi 
drygt 146 000 kunder med tillsammans cirka 
232 000 försäkringar. 46 000 upplänningar 
sparar till sin pension hos oss, cirka 31 900 är 
kunder i vår bank och drygt en tredjedel av alla 
företag i länet är försäkrade hos oss.

Länsförsäkringar Uppsala har kontor i 
Uppsala, Enköping, Tierp och Östhammar.

Tillsammans med Länsförsäkringar Fastig-
hetsförmedling är vi cirka 200 personer som 
arbetar under Länsförsäkringars varumärke. 

Länsförsäkringar Uppsala har anor som 
går tillbaka till 1845 då Uppsala läns Brand-

stodsbolag grundades. Genom att vi tillsam-
mans med 22 andra länsförsäkringsbolag runt 
om i landet ingår i länsförsäkringsgruppen har 
vi skaffat oss det stora bolagets styrka i det 
lilla företagets form. Tillsammans med de 
övriga länsförsäkringsbolagen äger vi Läns-
försäkringar AB med dotterbolagen Länsför-
säkringar Liv, Länsförsäkringar Fondliv, Läns-
försäkringar Bank och Agria Djurförsäkring.

Redovisningen är framtagen av Länsför-
säkringar Uppsala i mars 2017. Styrelse och 
ledningsgrupp är fotograferade av Stewen 
Quigley.

Bolagsstämma 2017
Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen 
den 4 april 2017 klockan 17.00 på Läns-
försäkringars kontor, Fyrisborgsgatan 
4, Uppsala.
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Erbjudande 23 lokala bolag 3,7 miljoner kunder

Sakförsäkring

Bank

Liv- och pensionsförsäkring

Kort om Länsförsäkringar

Lokala bolag med kunderna som ägare och enda uppdragsgivare 
Länsförsäkringar består av 23 lokala kundägda länsförsäkringsbolag och av dem gemensamt ägda Länsför-
säkringar AB med dotterbolag. Genom respektive länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet inom bank, 
försäkring, pension och fastighetsförmedling. Länsförsäkringsbolagen ägs av försäkringskunderna; det finns 
inga externa aktieägare och kundernas behov och krav är alltid det primära uppdraget. Grundläggande är 
en långsiktig omsorg om kundernas pengar och trygghet. Länsförsäkringsgruppen har tillsammans drygt 
3,7 miljoner kunder och cirka 6 000 medarbetare.
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2016 vill jag sammanfatta under rubriken 
”Kultur och affär”. På en hårt konkurrens-
utsatt marknad där vare sig produkter, 
tjänster eller priser skiljer sig nämnvärt 
mellan olika företag, gäller det att definiera 
och lyfta det unika med Länsförsäkringar 
Uppsala på andra sätt. Att vi ägs av våra 
kunder, att vi finns nära i både med 
och motgång och att vi stöttar 
projekt för trygghet och hälsa 
i vårt lokala samhälle uppskat-
tas av våra kunder. Lika viktigt 
är vårt bemötande och vilken 
känsla vi förmedlar oavsett 
var kunden möter oss – på 
kontoret, i telefon eller i vår 
app. 

Därför har vi fortsatt arbetet med vår 
kultur och vår värdegrund under 2016. Vi 
har avsatt tid att tillsammans med alla våra 
medarbetare resonera kring vår vision och 
våra värderingar som ska känneteckna oss 
när vi möter kunder och varandra. För att 
ta hand om våra kunder på bästa sätt och 
vinna deras förtroende om och om igen 
i hård konkurrens, är det inte bara vad vi 
gör som räknas, utan även hur vi gör det. 
Allt detta tror jag har bidragit till att vi 
 åter igen har mest nöjda kunder när Svenskt 

prissättning ser ut och vilka skadeföre-
byggande åtgärder vi kan vidareutveckla. 

Som en följd av analysen kommer vi 
bland annat att öka arbetet med förebyg-
gande besiktningar och hjälpa kunder att 
minska risken för skador i sina hem. Vi ska 
säkerställa att kunden har rätt försäkring 
i förhållande till risk och vi justerar vår pris-

sättning. Vi har också tittat på 
hur vi kan växa ännu mer inom 
redan lönsamma affärer och på 
så sätt ge fler tillgång till den 
trygghet vår gravid- och barn-
försäkring, vår sjuk-och olycks-
fallsförsäkring och inte minst 
vårt tjänstepensionserbjudande 
till företagare ger.

Den kundägda banken fyllde 20 år!
Våren 1996 föddes en bank som få utanför 
länsförsäkringsgruppen trodde skulle bli 
livskraftig. I dag är Länsförsäkringars bank 
landets femte största, den bästa banken 
enligt kunderna, och kan mäta sig med stor-
bankerna i service och erbjudande. Vi har 
idag en marknadsandel på 8 procent i lan-
det och cirka 5 procent i vårt län. Över 
31 000 upplänningar har valt en kundägd 
bank som finns nära och som bara har kun-

Tydlig värdegrund för nöjda 
kunder och lönsam tillväxt

Vd-ord Uppsala län fortsätter att växa kraftigt – allt 
fler människor flyttar hit och allt fler företag star-
tas. Länsförsäkringar Uppsala finns nära och hjälper 
 kunderna till en trygg vardag med rätt försäkringar, 
rätt banktjänster och fastighetsförmedling. Som vi 
uttrycker det i vår vision: Tillsammans skapar vi 
trygghet och  förverkligar drömmar! 

Kvalitetsindex gör sin mätning och att 
vi också får höga betyg i vår egen kund-
undersökning, vilket jag är mycket glad 
och stolt över!

Långsiktig och lönsam tillväxt
Marknaden växer och vi med den – vi har 
haft fina försäljningsframgångar under året. 

Vår ambition är fortsatt att växa mer än 
marknaden, men som kundägt bolag vill vi 
också säkerställa att tillväxten är lönsam 
över tid. Vår sakförsäkringsaffär har tyvärr 
visat ett negativt resultat under en längre 
period och så även 2016. Höga kostnader 
för bränder och motorskador är det främsta 
skälet. För att bryta denna trend, har vi 
gjort en omfattande genomlysning av både 
vår privatförsäkringsaffär och vår företags- 
och lantbruksaffär under 2016. Vi har analy-
serat de risker vi har i vårt bestånd, hur vår 

Lika viktigt är vårt bemötande 
och vilken känsla vi förmedlar 

oavsett var kunden möter oss – på 
kontoret, i telefonen eller i vår app.
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dens bästa för ögonen. Med anledning av 
20-årsjubileet gjorde vi bland annat ett rik-
tat erbjudande till kunder som har boende-
försäkring hos oss men inte bolån. Att 
bredda våra försäkringskunders engage-
mang hos oss är fortsatt en viktig nyckel 
för vår framtida tillväxt inom bank.

Bättre skydd för konsumenterna
För att öka konsumentskyddet inom finans-
branschen införs nya regelverk i hela EU 
och i år rapporterade vi till Finansinspektio-
nen enligt det nya Solvens II–regelverket 
för första gången, något vi har förberett i 
ett par års tid. Förutom nya krav på vårt 
system för verksamhetsstyrning och funk-
tioner som Compliance och Riskkontroll, 
innebär regelverket krav på ökad kapitalise-
ring för att täcka vårt åtagande mot våra 
kunder. Det ger en ökad trygghet för kun-
den som samtidigt ställer krav på vårt 
affärsresultat och vår kapitalavkastning. 
2016 var ett turbulent år på börsen, där 
händelser som Brexit och presidentvalet 
i USA skapade oro på finansmarknaden. 
Portföljen i vår kapitalförvaltning har 
stått sig bra och särskilt vårt aktieinnehav 
i Länsförsäkringar AB har gett mycket god 
avkastning.

Hållbarhet i vårt DNA
På senare år har det som tidigare kallats 
Corporate Social Responsibility (CSR) blivit 
en naturlig del av verksamheten för de 
flesta företag. Men att arbeta för männis-
kors fysiska och ekonomiska trygghet och 
värna om vår miljö har vi gjort länge – i drygt 

170 år. Vårt arbete kring hållbarhet – som är 
det ord som används idag – har fått förnyat 
fokus hos oss under 2016. Med hållbarhet 
menar vi vårt ansvar för hur verksamheten 
påverkar omvärlden och handlar bland 
annat om ekonomiskt ansvar, miljömässigt 
ansvar och socialt ansvar. Hållbarhet är inte 
något avgränsat område, utan handlar om 
ett förhållningssätt i hela verksamheten.

Varje brand- och vattenskada innebär 
stor miljöpåverkan och att hjälpa våra kun-
der att förebygga skador är därför vårt vikti-
gaste miljöarbete, förutom att också ställa 
krav på våra samarbetspartners och entre-
prenörer att värna miljön på olika sätt. Att 
fortsätta utveckla arbetet kring ansvarsfulla 
investeringar i de fonder vi erbjuder våra 
kunder och även i vår egen kapitalförvalt-
ning har präglat 2016. Hälsa, jämställdhet, 
integration och kamratskap är ledord för 
vårt sociala engagemang i vårt lokala sam-
hälle. Under 2017 utvecklar vi samarbetet 
med projekt som Ronjabollen, som stöttar 
flickor som lever under hedersrelaterade 
normer och begränsningar, Schysst framtid 
som arbetar mot mobbning, droger och 
rasism genom att föreläsa i skolor runt om 
i länet, samt Storvreta Innebandys verksam-
het ”Örnarna”, där barn, ungdomar och unga 
vuxna med funktionsnedsättning får ökade 
möjligheter till en meningsfull fritid.

Bra förebilder är viktigt för barn och 
ungdomar, och idrott på hög nivå är en del 
av det som gör vårt län attraktivt att bo och 
leva i. Därför stöttar vi flera av de större 
idrottsklubbarna, som både har en bred 
barn- och ungdomsverksamhet och elitlag. 

Marknaden växer och vi med den – vi har  
gjort fina försäljningsframgångar under året.

Nolltolerans mot alkohol och droger, nollto-
lerans mot mobbing och att ledare ska vara 
goda förebilder är några av de krav vi ställer 
för att lagen ska få bära vår logga. Nytt inför 
2017 är att alla idrottsklubbar vi stöttar får 
en utbildning från stiftelsen Friends hur de 
aktivt kan arbeta mot mobbing inom sin 
verksamhet.

God grund för fortsatt tillväxt
Med vår vision för ögonen, våra värdeord 
som ledstång och med hållbarhet i allt vi 
gör, ser jag fram emot fortsatt tillväxt 2017. 
Nu har vi riktigt bra förutsättningar för att 
nå en sund och långsiktig lönsamhet i alla 
våra affärer. 

Uppsala i februari 2017

Ulrica Hedman
Vd Länsförsäkringar Uppsala
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Över 36 000 skador – 
brand och motor värst
Antalet skador fortsätter att öka och  
över 36 000 skador anmäldes under 2016. 
Liksom förra året är brandskadorna kost-
samma, och i år ser vi även en markant 
ökning av motorskador. I takt med att tek-
nik och material i våra bilar utvecklas, blir 
reparationerna allt dyrare. Därför fortsätter 
vi vårt arbete med att granska kvaliteten av 
de reparationer våra samarbetsverkstäder 
gör. Under 2016 genomförde vi över 200 
efterkontroller i vår besiktningshall. 

– Förbättrade villkor i våra tilläggsför-
säkringar, som till exempel utökat rese-
skydd i villahemförsäkringen, gör att både 
frekvens och kostnader ökar även för dessa 
skador, säger Susanne Fagerberg, skadechef.

Noterat om 2016

Ljusare Framtid blev 
Trygghetshjälte 2016
För andra året i rad genomförde vi tävlingen ”Trygg-
hetshjälte” där länets invånare röstar fram en person 
eller organisation som gör tillvaron tryggare för 
någon eller många. Kampanjen fick stort genomslag 
även i år och nära 6000 röster lades på någon av de 
tio finalisterna.

Vann gjorde Ljusare Framtid som drivs av Michel 
Touméh. Genom nattvandring och fritidsgård i 
socio ekonomiskt utsatta områden och föreläsningar 
på skolor vill organisationen fånga upp ungdomer i 
riskzonen innan de hamnar i kriminalitet och droger.

Fortsatt arbete för säkra gårdar
Under året har våra kunder drabbats av många bränder, och bland annat har boende-
byggnader på lantbruk drabbats. Med vår Säker gård-certifiering får kunderna kunskap 
och praktiska råd så att de kan rätta till brister som kan orsaka olyckor och skador.

Länsförsäkringar har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt  
Kvalitetsindex 2016:

Sveriges nöjdaste kunder! 

Pension, privatBank, privatSakförsäkring, privat Fastighetsmäklare, privat
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Kontakt med framtida medarbetare
Ekonomer, jurister och agronomer är bara några av de kompetenser vi söker 
hos framtida medarbetare och vi finns självklart på plats när våra två univer-
sitet håller så kallade kontaktdagar – så även 2016. Många studenter arbetar 
extra hos oss på sommaren, men även kvällstid under terminerna. 

– Många studenter uppskattar att vi är kundägda och vår lokala prägel. 
De blir också imponerade av vårt hållbarhetsarbete. Dessa frågor är viktiga 
för unga idag och här har vi en konkurrensfördel även som arbetsgivare, 
säger Martina Severinsson, HR-chef.

Genom vår återvinningsförsäkring städar vi 
landsbygden tillsammans med Håll Sverige 
rent. 2016 samlade vi bland annat in 123 ton 
skrot och cirka 30 ton farligt avfall.

Bekämpningsmedel 2,53 ton 

Spillolja 24,97 ton

Oljefilter 1,45 ton

Lysrör 0,11 ton

Färgavfall 0,96 ton

Lantbruksskrot 123 ton

Däck/gummi 0,32 ton

Plast 11,44 ton

Friskkontroller ökar kundernas trygghet
Under 2016 fortsatte vi att erbjuda våra kunder en Friskkontroll på sitt hus. Friskkontrol-
len är en kostnadsfri tjänst för alla som har i sin villahemförsäkring hos oss. Tack vare 
Friskkontrollen får kunden i god tid notis om exempelvis en begynnande fuktskada innan 
den skapar röta, mögel eller andra större skador, och brandsskydd och inbrottskydd ses 
också över. Vår samarbetspartner Anticimex genomförde över 6 000 Friskkontroller 
under året hos våra kunder.

TON SKROT 

Vår app är bäst  
– igen!
För tredje året i rad fick Länsförsäk-
ringar priset för bästa mobilapp i sam-
band med Web Service Award, WSA. 
Juryn stöder sig på Sveriges största 
kundundersökning för webbplatser 
och appar. Länsförsäkringar vann i 
kategorin Bäst mobila upplevelse och 
motiveringen lyder:

”Tillgänglighet och lättanvänt är 
några av honnörsorden för vinnaren. 
Med användarna i centrum har de lyck-
ats att skapa en mobillösning som verk-
ligen uppskattas. En snygg, enkel och 
funktionell app som användarna gillar 
att använda”.
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Fokus på naturskador
Naturskador på grund av klimatförändringar står högt på länsförsäkringsgruppens 
agenda. Per Holmgren leder arbetet med en kartläggning av hur Länsförsäkringar 
ska kunna öka tryggheten för kund och samhälle samt minska skadekostnaderna 
genom att förebygga och lindra konsekvenserna av naturskador. I december före-
läste Pär också för oss medarbetare om vad vi kan göra för att minska vår negativa 
klimatpåverkan.

 Jag har alltid blivit vänligt och respektfullt mottagen 
hos Länsförsäkringar och känner mig alltid välkommen 
och får bästa hjälp. En trygg bank! 

 Har hittills alltid varit nöjd 
med Länsförsäkringar, oavsett  
om det gäller försäkrings- eller 
bankärenden. Tack för det!

 Mycket trevligt 
och tillmötesgående 
samtal.

I april införde vi en lokal undersökning, där kunden får svara på en enkät efter både 
telefonkontakt och personliga möten. Kunderna kan dessutom lämna en egen kom-
mentar. Ett snittbetyg på 4,6 på en femgradig skala och kommentarer som dessa gör 
oss både stolta och ödmjuka! 

”  Tydligt, trevligt, klart och enkelt! 
Nu mäter vi kundnöjdhet efter varje möte

Pilotprojekt med  
vattenfelsbrytare
Många av Länsförsäkringars kunder i Enköping 
har under de senaste åren drabbats av vatten-
skador. Den totala skadekostnaden för Länsför-
säkringar för vattenläckage i bostäder i Enkö-
pings kommun är cirka 6 miljoner kronor per år. 
Men en vattenskada är inte bara kostsam utan 
ställer även till det under en lång tid för alla som 
bor i huset. Som ett särskilt projekt har vi valt 
att erbjuda kunder inom ett område i Enköping 
att få installera en vattenfelsbrytare. Vatten-
felsbrytaren hjälper till att hålla koll på smyg-
läckage och större läckage alla dagar om året. 
Med installationen minskas risken för stora 
tappvatten skador. 

Projektet löper på tre år och syftet är att se 
om trenden med vattenskador i dessa områden 
kan brytas och om kunderna upplever en ökad 
trygghet i sitt hem tack vare vattenfelsbrytaren. 
På sikt hoppas vi att en vattenfelsbrytare och 
spisvakt blir lika självklart som brandvarnare 
och brandsläckare.

Pär Holmgren, Länsförsäkringar AB, tillsammans med Ulrica Hedman, Länsförsäkringar Uppsala.

Utredningar  
stoppar felaktiga 
skadeersättningar
Försök till försäkringsbedrägerier ökar  
i branschen och även Länsförsäkringar 
Uppsala drabbas. Under året utredde  
vi 110 ärenden och tio av dem ledde till 
polisanmälningar. Genom utredning-
arna har vi förhindrat felaktiga skade-
ersättningar i 65 fall till ett värde av 
över 2 miljoner kronor.



Samverkan 7Länsförsäkringar Uppsala 2016

Samverkan som stärker 
Länsförsäkringar Uppsala 

Länsförsäkringar Uppsala äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen Länsförsäk-
ringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar 
och länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. För våra 
kunder är vi alltid lika lokala - Länsförsäkringar Uppsala har alltid kundkontakterna här i länet, 
men i Länsförsäkringar AB bedrivs affärsverksamhet och service- och utvecklingsarbete inom 
till exempel liv- och fondförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring, djurförsäkring och 
hälsaförsäkring. Länsförsäkringar ABs uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkrings-
bolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader.

1. Aktieinnehav i Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Uppsala äger 4,8 procent 
av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. 
Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB inräk-
nas i Länsförsäkringars Uppsalas konsolide-
ringskapital. 

2. Styrkan i varumärket
Styrkan i Länsförsäkringars varumärke är 
resultatet av ett varumärkes- och värde-
ringsarbete som varit konsekvent och lång-
siktigt. Varumärket är ett sätt att leva och 
uppträda i kontakt med kunderna och med 
det lokala samhället i övrigt. Varumärket är 
fortsatt mycket starkt i relation till konkur-
renternas inom branschen för bank, försäk-
ring och pension. Kantar Sifos anseendeun-
dersökning 2016 visar att Länsförsäkringar 
har det femte högsta anseendet av alla 
svenska företag – en lista som toppas av 
Volvo och Ikea. Länsförsäkringar har också 
under många år legat högt upp när Svenskt 
Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna 
är med sin bank och sitt försäkringsbolag – 
den senaste mätningen visade landets hög-
sta kundnöjdhet inom både bank, försäkring 
och fastighetsförmedling.

3. Liv- och pensionsförsäkring
Länsförsäkringar erbjuder liv- och pen-
sionslösningar till företag och privatperso-
ner.  Länsförsäkringar Fondliv är länsför-
säkringsgruppens fondförsäkringsbolag 
och dotterbolag till Länsförsäkringar AB. 
Bolaget erbjuder pensionssparande främst 
inom tjänstepension. Länsförsäkringar 
Fondlivs produkter distribueras via länsför-
säkringsbolagen, franchise och oberoende 

försäkringsförmedlare. Kunderna erbjuds 
fond förvaltning, garantiförvaltning och 
riskförsäkring inom personriskområdet. 
Länsförsäkringars fondutbud består av 39 
fonder med eget varumärke och 49 externa 
fonder. Fonderna under eget varumärke 
finns inom Länsförsäkringars eget fondbo-
lag och förvaltas till stora delar av externa 
förvaltare. Fondlivbolaget förvaltar 114 mdr 
åt liv- och pensionsförsäkringskunderna. 

Länsförsäkringar Liv är länsförsäkrings-
gruppens livförsäkringsbolag för traditionell 
förvaltning. Bolaget ägs av Länsförsäkringar 
AB men drivs enligt ömsesidiga principer 
med vinstutdelningsförbud. I Länsförsäk-
ringar Liv sker ingen nyteckning, men här 
förvaltas traditionell livförsäkring som är 
tecknad före stängningen i september 2011. 
Under 2016 har arbetet med att erbjuda 
kunder möjligheten att villkorsändra för-
säkringar till Nya Trad fortsatt. Mottagandet 
från de som hittills fått erbjudandet har 
varit positivt och villkoren för 41 procent 
av kunderna har ändrats. 

4. Bankverksamhet
Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte 
största retailbank. Bankverksamheten, som 
enbart finns i Sverige, har en god tillväxt i 
volymer och lönsamhet och hög kreditkvali-
tet. Banken erbjuder privatpersoner, lant-
brukare och småföretagare ett brett utbud 
av banktjänster. Strategin utgår från läns-
försäkringsgruppens stora kundbas, Läns-
försäkringars starka varumärke och kund-
ägandets principer.

Länsförsäkringar Bank är ett helägt 
 dotterbolag till Länsförsäkringar AB. I bank-

koncernen ingår förutom moderbolaget 
Länsförsäkringar Bank också dotterbolagen 
Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar 
Fondförvaltning och Wasa Kredit. 

Länsförsäkringar har enligt Svenskt 
Kvalitets index Sveriges mest nöjda kunder 
på privatmarknaden.

5. Djur- och grödaförsäkring
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars 
specialistbolag för djur- och grödaförsäk-
ring och är marknadsledande i Sverige. 
Agria är ett renodlat specialistbolag för 
djurförsäkring och har med stöd av kärn-
värden som specialistkunskap, djurvänlig-
het och empati byggt ett mycket starkt 
dottervarumärke till Länsförsäkringar. 
Agria har ett nära samarbete med flera 
djurägarorganisationer. Verksamheten växer 
sig även allt starkare på marknader utanför 
Sverige – idag Storbritannien, Norge och 
Danmark. Under 2016 startade Agria också 
verksamhet i Finland.

6. Hälsa
Affärsområde Hälsa inom Länsförsäkringar 
AB driver produkt- och affärsutvecklingen 
inom det växande sjukvårds- och gruppför-
säkringsområdet. Länsförsäkringar är mark-
nadsledande inom sjukvårdsförsäkring. 

Länsförsäkringar försäkrar mer än vart 
tredje företag i Sverige och erbjuder en 
sjukvårdsförsäkring som ger företagen och 
deras medarbetare tillgång till ett antal 
förebyggande hälsotjänster. På så sätt 
 hoppas vi kunna bidra till bättre hälsa.
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7. Stabil återförsäkring till lägre kostnad
Alla försäkringsbolag har behov av att 
skydda sin verksamhet mot kostnader för 
stora enskilda skador och naturkatastrofer. 
Oftast vänder sig ett försäkringsbolag till 
speciella återförsäkringsbolag på den inter-
nationella marknaden för att försäkra en del 
av sina risker. Inom länsförsäkringsgruppen 
har bolagen en naturlig möjlighet att dela 
riskerna mellan sig. 

Länsförsäkringar Uppsala betalar årligen 
in en återförsäkringspremie till Länsförsäk-
ringar Sak. Premien baseras bland annat på 
exponering och skadehistorik, men också på 
hur stort så kallat självbehåll bolaget väljer. 
Självbehållet kan jämföras med den självrisk 
som privatpersoner och företag betalar 
inom skadeförsäkring. Genom gemensam 
upphandling och intern återförsäkring 

behålls den största delen av återförsäk-
ringspremien inom länsförsäkringsgruppen 
och kostnaderna för externa återförsäkrare 
blir mindre och stabilare, något som gynnar 
Länsförsäkringar Uppsalas kunder. 

8. Övrig samverkan
Förutom den samverkan som sker genom 
Länsförsäkringar AB så direktäger de 23 
länsförsäkringsbolagen, tillsammans med 
berörda affärsenheter inom Länsförsäk-
ringar AB, även Länsförsäkringar Fastighets-
förmedling och Länsförsäkringar Mäklarser-
vice. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
utgör en viktig säljkanal för Länsförsäkringar 
Uppsala och Länsförsäkringar Mäklarservice 
samordnar erbjudandet gentemot försäk-
ringsförmedlarna.  

9. Gemensam utveckling
En av Länsförsäkringar ABs uppgifter är 
att driva länsförsäkringsgruppens gemen-
samma utvecklingsarbete för att stärka 
länsförsäkringsbolagens konkurrenskraft 
och öka värdet för kunderna. 

Ett antal fokusområden har arbetats 
fram tillsammans med länsförsäkrings-
bolagen. De finns inom områden där större 
förflyttningar behöver genomföras för att 
möta länsförsäkringsgruppens gemen-
samma strategier.  Fokusområdena hante-
rar förändringar inom kundmötet, erbjudan-
det och beslutsstöd.

  23 länsförsäkringsbolag har  
tillsammans 3,7 miljoner kunder.

  Länsförsäkringsbolagen samverkar  
genom Länsförsäkringar AB.



Samverkan 9Länsförsäkringar Uppsala 2016

Extra fokus på digitala förflyttningar och 
förenklade erbjudanden
Under 2016 levererades gemensam utveck-
ling för cirka 400 Mkr. Mycket av arbetet 
har fokuserats på de digitala kanalerna, 
både i form av tjänster som direkt kan 
användas av kunden, men också i form av 
initiativ som förbereder kommande förflytt-
ningar. Exempelvis har produkter förenklats 
och informationshanteringen förbättrats. 
Här följer några exempel på leveranser och 
arbete:
 • Länsförsäkringars inloggade kundmöte, 

kundens ”Mina sidor” på internet, har fått 
ett helt nytt utseende enligt Länsförsäk-
ringars nya visuella intryck. Startsidan 
har gjorts tydligare, navigeringen är enk-
lare och det finns också möjlighet att 
publicera nyheter via så kallade puffar 
på startsidan. ”Mina sidor” är nu också 
responsiva; layouten anpassas till den 
skärm eller enhet kunden använder.  

 • Förbättringar på internet för motorför-
säkringar. Försäkringsinformationen är 
nu mer detaljerad, det är enklare att göra 
en skadeanmälan och kunden får också 
erbjudande om att teckna vagnskadeför-
säkring då garantin är på väg att upphöra.

 • Det är nu möjligt för tjänsteföretag att 
göra intresseanmälan och att teckna för-
säkring på internet, även för gravid- och 
barnförsäkring är det möjligt att göra 
intresseanmälan. 

 • Fondbyten på internet har förenklats, de 
kan göras på samma sätt som i Länsför-
säkringars app. Kunderna kan nu också 
via internet förbereda ett rådgivnings-
möte avseende tjänstepension.

 • Appen har förbättrats i flera steg med 
bland annat nytt utseende. Med hjälp av 
en navigator har hanteringen av sparande 
förenklats, via karta kan kunden hitta 
vårdgivare under resa och meddelade-
hanteringen har utökats och förenklats.

 • Kunderna kan nu på ”Mina sidor” digitalt 
signera ett medgivande för autogiro. 

 • Gemensamma arbetssätt för skadekund-
mötet har levererats, det gäller bygg- 
 respektive inbrottsskador. 

 • Arbetet med ett nytt modernare system-
stöd för hantering av försäkringsprodukter 
fortsätter intensivt. Omfattningen är boende 
båt, rese- och olycksfallsförsäkringar och 
det är ett viktigt steg i arbetet med att för-
enkla kunderbjudanden och lösningar men 
också för att kunna erbjuda fler digitala 
tjänster för de aktuella produktområdena. 
Det nya systemstödet kommer att börja 
användas i inledningen av 2017. 

 • Motsvarande förenklingar av produkter 
och erbjudanden görs också för företags- 
och lantbruksförsäkringar. Syftet är att 
förbereda en kommande förflyttning till 
det nya systemstödet och att möjliggöra 
fler digitala tjänster och digital distribution.

 • En ny tariff för försäkring av tunga lastbi-
lar är på väg att komma på plats. Arbete 
med införande i systemstöden pågår och 
det planeras att tas i bruk samband med 
förnyelser från och med april 2017. För 
motorförsäkringar pågår också arbetet 
med nytt verktyg för bilklassning, leve-
rans i januari 2017. Klassificeringen är 
nödvändig för prissättning och verktyget 
ersätter det stöd som tidigare leverera-
des av Trafikförsäkringsföreningen.

 • Informationshanteringen har förbättrats 
under året. Genom det har uppföljning 
och analys ur ett kundperspektiv och av 
sakförsäkringsaffären förenklats och för-
bättrats. Till exempel är nu möjligt att på 
övergripande nivå göra en samlad uppfölj-
ning av hela sakförsäkringsbeståndet, för 
motorförsäkringsbeståndet går det att 
göra på detaljerad nivå. Arbete med att 
kunna utnyttja informationen för mark-
nadsföring och bearbetning pågår, ett 
nytt verktyg för kampanjhantering är 
anskaffat. 

 • Arbetet med att säkerställa att länsför-
säkringsbolagen kan rapportera enligt 
Solvens II-kraven har fortsatt, bland 
annat med stöd för kvartalsrapportering 
och med utökade rapporter. 
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Uppsala avger härmed årsredovisning för 2016. 
Org nr 517600-9529

VERKSAMHETSINRIKTNING
Länsförsäkringar Uppsala, vars verksam-
hetsområde är Uppsala län, erbjuder ekono-
misk trygghet till privatpersoner, lantbruk 
och övriga företag. Detta görs genom att 
erbjuda kunderna ett heltäckande försäk-
ringsskydd i form av sak- och personför-
säkringar.

Bolaget tar även emot återförsäkring 
från andra försäkringsbolag, främst bolag 
inom länsförsäkringsgruppen.

Länsförsäkringar Uppsala erbjuder även 
bolagets kunder finansiella tjänster genom 
avtal med Länsförsäkringar Bank, Länsför-
säkringar Fondliv och Länsförsäkringar Fon-
der. Resultatet av dessa affärer ingår inte i 
bolagets försäkringstekniska resultat utan 
redovisas i den Icke-tekniska redovisningen 
under posterna Övriga intäkter och Övriga 
kostnader.

Länsförsäkringar Uppsala säljer dess-
utom Hälsa-, djur- och grödaförsäkring i 
samarbete med Länsförsäkringar AB och 
dess dotterbolag. Resultatet av denna för-
säljning ingår i bolagets försäkringstekniska 
resultat. 

Länsförsäkringar Uppsala äger 100 pro-
cent av aktierna i Länsförsäkringar Uppsala 
Fastighets AB. Bolaget har till ändamål att 
äga och förvalta aktieinnehav i Humlegården 
Holding 1 och i Länsförsäkringar Secondary 
PE Investment S.A. Länsförsäkringar Uppsala 
förvärvade den 31 december 2008 samtliga 
aktier i BoCity i Uppsala AB vars verksam-
hetsidé är att vara en mötesplats för 
bostadsintresserade i Uppsalaområdet. 

Dotterbolagens rörelseresultat ingår inte 
i koncernens försäkringstekniska resultat 
utan redovisas i den Icke-tekniska redovis-
ningen under posten Resultat i dotterbolag. 

ORGANISATION OCH STRUKTUR 
Bolaget är självständigt och bolagsformen 
är ömsesidigt försäkringsbolag, vilket inne-
bär att Länsförsäkringar Uppsala ägs av 
kunderna - bolagets försäkringstagare.

Länsförsäkringar Uppsala ingår som ett 
av 23 lokala och självständiga bolag i fede-
rationen länsförsäkringsgruppen. Gemen-
samt äger de 23 länsförsäkringsbolagen 
Länsförsäkringar AB som i sin tur bland 
annat äger Länsförsäkringar Bank, Länsför-
säkringar Fondliv, Länsförsäkringar Liv och 
Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar Liv 

AB är ett aktiebolag som drivs enligt ömse-
sidiga principer och konsolideras därför inte 
i Länsförsäkringar AB-koncernen.

Länsförsäkringar Uppsalas kunder väljer 
vid valmöten i åtta geografiska distrikt 
totalt 62 fullmäktigeledamöter som företrä-
der dem på bolagsstämman. Valmöten utly-
ses genom annons i lokaltidning, på bola-
gets hemsida och via mejl. Fullmäktige väljs 
för en period av tre år.

Bolagsstämman utser bolagets styrelse 
som består av minst sju och högst nio leda-
möter. Styrelseledamöterna väljs för en 
period av tre år. Därutöver ingår vd och två 
personalrepresentanter i styrelsen. 

Styrelsen för Länsförsäkringar Uppsala 
ansvarar för bolagets organisation och för-
valtningen av bolagets angelägenheter. I 
detta ansvar ingår att fastställa en ända-
målsenlig organisation, övergripande mål 
och strategier för verksamheten samt rikt-
linjer för kontroll och styrning av verksam-
heten.

Styrelsen fastställer årligen en arbets-
ordning för sitt arbete, en instruktion för 
vd samt policy och riktlinjer för de mest 
väsentliga processerna inom verksamheten. 
Styrelsen har under 2016 haft sju samman-
träden samt ett strategiseminarium. 

Beredning av val till styrelsen utförs 
av en särskild valberedning som är utsedd 
av bolagsstämman.

Revision utförs dels av den av bolags-
stämman utsedda auktoriserade revisorn, 
dels av den av styrelsen utsedda oberoende 
granskningsfunktionen. Riskkontroll och 
lagefterlevnad följs upp genom funktionerna 
Riskkontroll respektive Compliance som 
opererar på vd:s uppdrag. Bolagets aktuarie 
granskar försäkringstekniska riktlinjer, samt 
bedömer och beräknar att de försäkrings-
tekniska avsättningarna är tillräckliga. 

Antal anställda, hälsoläget, löner, ersätt-
ningar och sociala avgifter, samt hur bola-
gets ersättningssystem är uppbyggt fram-
går av not 43. Bolagsstämman fastställer 
årligen ersättningsprinciper för bolaget 
som finns redovisade i denna årsredovisning 
som även är tillgänglig på bolagets hemsida.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Under 2016 har bolagets skadekostnad ökat 
med 21%, vilket har resulterat i att bolagets 
försäkringstekniska resultat visar på ett 

stort underskott för året. Skadekostna-
derna har ökat inom flertalet produktområ-
den, men den största ökningen har varit 
inom motorförsäkring. Bolaget har succes-
sivt vidtagit åtgärder som exempelvis pris-
justeringar och ett ökat skadeförebyggande 
arbete för att komma tillrätta med problemen.

På finansmarknaderna har det varit ett 
turbulent år. Det som marknaden trodde 
skulle hända, uteblev och det som markna-
den inte trodde skulle hända, inträffade, till 
exempel Bexit och resultatet av president-
valet i USA. 

I början på året gick börserna kraftigt 
ned på grund av oro för recession och 
bankkris. Under våren fram till Brexit-
omröstningen såg vi en stark återhämtning, 
vilket till stor del berodde på att amerikan-
ska centralbanken, Federal Reserve, beslöt 
att överge den överenskomna räntebanan 
som skulle innebära kraftiga räntehöjningar 
under året. Efter att Storbritannien röstade 
för att lämna EU och Brexit blev ett faktum 
föll börserna kraftigt. Börsfallet var dock 
kortvarigt, och under sommaren och fram 
till det amerikanska presidentvalet steg 
börserna kraftigt. 

Precis före valet steg marknaderna som 
en följd av rapporter om att Hillary Clinton 
förväntades vinna valet men även denna 
gång hade marknaden fel när det stod klart 
att Donald Trump hade segrat. Även denna 
gång föll börserna kraftigt, men de negativa 
reaktionerna var ännu kortvarigare än i sam-
band med Brexit. När Donald Trump höll sitt 
segertal tvärvände aktiemarknaderna och 
när de stängde för handel dagen efter valet 
hade börserna återigen stigit. För bolagets 
del har denna turbulens inte haft så stor 
påverkan, eftersom bolaget under hela året 
haft ungefär samma marknadsexponering. 
Vår bedömning är dock att både Brexit och 
resultatet av det amerikanska presidentvalet 
ökat osäkerheten avsevärt och att det kom-
mer få en stor påverkan på finansmarkna-
dernas framtida utveckling och därmed 
även påverka bolagets framtida resultat. 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER 
VERKSAMHETSÅRETS SLUT
Inga händelser av väsentlig betydelse finns 
att rapportera.
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RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
Skadeförsäkring
Premieinkomst och marknad
Premieinkomsten, i direktförsäkring, upp-
gick till 750,0 (716,3) Mkr och i mottagen 
återförsäkring till 42,1 (38,2) Mkr. 

Premieinkomst brutto per 
delmarknad, Mkr 2016 2015

Privat 462,4 440,2

Företag 211,7 201,4

Lantbruk 75,9 74,7

Summa direktförsäkring 750,0 716,3

Premieinkomst brutto per 
försäkringsgren, Mkr 2016 2015

Sjuk och olycksfall 25,9 22,9

Hem och villa inkl fritidshus  
och båt 180,3 172,8

Företag, lantbruk och fastighet 187,4 182,8

Motorfordon (kaskoförsäkring) 223,4 209,5

Trafikförsäkring 133,0 128,3

Summa direktförsäkring brutto 750,0 716,3

Mottagen återförsäkring 42,1 38,2

Totalt 792,1 754,5

Nedanstående tabell visar bolagets mark-
nadsandelar.

Marknadsandelar, % 2016 2015

Hem 39,0 37,8

Villa 52,6 52,5

Fritidshus 49,2 49,9

Personbil 43,0 43,3

Lantbruk 93,2 93,5

Traktor 85,5 86,0

Byggindustri 54,6 57,7

Tillverkningsindustri 51,9 50,4

Tjänsteföretag 32,3 31,3

Företagsmotor (endast juridisk 
person) 45,3 48,7

Bolaget har haft en god tillväxt inom boen-
deförsäkring, vilket resulterat i att mark-
nadsandelarna i dessa affärer har stärkts 
under 2016. Inom personbilsförsäkring har 
bolaget dock tappat marknadsandelar trots 
att affärsvolymen ökat. Detta tyder på att 
totalmarknaden vuxit kraftigt för personbi-
lar. När det gäller företagsförsäkring så har 
marknadsandelarna stärkts för tillverk-
ningsindustri och tjänsteföretag samtidigt 
som marknadsandelen inom byggsektorn 
minskat något. 

Skadeutfall
Årets skadekostnad netto (efter återförsäk-
ring), exklusive skaderegleringskostnader, 
uppgick till 607,4 (501,0) Mkr. Den stora för-
ändringen i skadekostnad beror främst på 
att skadekostnaden inom motorförsäkring 
har ökat kraftigt, samt att vi har ökade 
kostnader för brand- och vattenskador.

Föregående år gjordes en översyn av 
bolagets avsättning för oreglerade skador 
i trafikförsäkring. Resultatet av denna över-
syn innebar att reserverna i den direkta 
 trafikaffären justerades ned med cirka 36,9 
Mkr, medan reserverna i den mottagna tra-
fikaffären justerades upp med cirka 40,0 
Mkr. Detta förklarar en del av den stora 
skillnaden i trafikskadekostnad och i skade-
kostnaden i Mottagen återförsäkring mellan 
åren. På motsvarande sätt förklarar det 
även en del av skillnaden i skadekostnad 
mellan åren för delmarknad Privat och 
Företag, se tabellerna nedan.

Skadekostnad per  
delmarknad netto, Mkr 2016 2015

Privatförsäkring –372,0 –272,8

Företagsförsäkring –143,2 –99,5

Lantbruksförsäkring –57,4 –68,9

Summa direktförsäkring –572,6 –441,2

Skadekostnad per 
försäkringsgren netto, Mkr 2016 2015

Sjuk och olycksfall –20,8 –17,7

Hem och villa inkl fritidshus  
och båt –146,3 –125,1

Företag, lantbruk och fastighet –131,3 –122,4

Motorfordon (kaskoförsäkring) –167,9 –143,5

Trafikförsäkring  
(inkl skadelivräntor) –106,3 –32,5

Summa direktförsäkring –572,6 –441,2

Mottagen återförsäkring –34,8 –59,8

Summa skadekostnad netto –607,4 –501,0

Inom motorförsäkring har det skett en 
kraftig ökning i antalet skador under det 
senaste året. Till viss del beror det på ett 
ökat bestånd, men merparten av ökningen 
beror på andra faktorer. Bolaget har haft en 
relativt stor ökning av medelskadekostna-
den i motoraffären, vilket tillsammans med 
det ökade antalet skador ger en kraftig 
ökning av skadekostnaden. Inom motor-
affären är det skadekostnaden för vagn- 
och trafikskador som ökat mest. Utredning 
pågår för att försöka hitta orsakerna till den 
negativa utvecklingen.

2016 blev ytterligare ett år med många 
brandskador. Vi har haft flera brandskador 
i villabyggnader och i lantbruksbyggnader. 
Dessutom har vi haft ett antal större brän-
der i företagsaffären. Gemensamt för dessa 
skador är att de har varit stora, men inte så 
stora att de överskridit bolagets självbehåll, 
vilket inneburit att de fått stort genomslag 
på bolagets resultat.

Även vattenskadekostnaderna har fort-
satt att stiga. Främst beror det på en ökad 
skadefrekvens. För att på sikt minska skade-
kostnaden för brand- och vattenskador 
bedriver bolaget ett arbete med att besik-
tiga samtliga villabyggnader som ingår i 
bolagets försäkringsbestånd. Målsättningen 
är att alla villabyggnader ska vara besikti-
gade inom en 4–5 års period.

Skadefrekvensen i motorfordonsför-
säkring uppgick till 180,5 (174,9) skador per 
1 000 försäkringar medan frekvensen för 
övriga branscher (kombinerad försäkring) 
uppgick till 91,0 (87,3) skador per 1 000 
 försäkringar. 

Skadeuppföljning 
per skademoment, 
kombinerad 
försäkring

Antal anmälda 
skador

Skadekostnad,  
brutto (exklusive 
reservförstärk-

ningar) Mkr

2016 2015 2016 2015

Brand 309 235 95,4 79,3

Storm och natur 54 139 6,3 3,2

Inbrott, stöld  
och rån 1 312 1 383 16,8 17,3

Rese 1 096 929 8,2 6,5

Vatten 1 162 1 108 67,5 61,1

Maskin 1 075 1 025 9,0 7,9

Rättsskydd och 
ansvar 503 593 19,2 20,5

Olycksfall 985 920 18,0 10,5

Tilläggsförsäkring 
och övrigt 3 957 3 517 26,4 22,9

Summa kombinerad 
försäkring 10 453 9 849 266,8 229,2

Skadeuppföljning 
per skademoment, 
motorförsäkring

Antal anmälda 
skadearter  

(ej antal skador)

Skadekostnad, 
brutto (exklusive 
reservförstärk-

ningar) Mkr

2016 2015 2016 2015

Vagn 7 273 6 648 84,4 74,5

Delkasko (stöld, 
brand, glas och 
räddning) 9 979 9 584 52,1 41,7

Tilläggsförsäkring 11 721 9 538 12,9 8,2

Trafik 6 651 5 925 60,4 42,6

Summa 
motorförsäkring 35 624 31 695 209,8 167,0
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Avvecklingen av tidigare års avsättningar 
för oreglerade skador resulterade i ett 
avvecklingsresultat före avgiven återför-
säkring på 28,1 (–12,4) Mkr. Resultatet, efter 
att återförsäkrarna tagit sin del av resulta-
tet, var –2,8 (9,2) Mkr. 

Förmedlad skadeförsäkring
Länsförsäkringar Uppsala förmedlar djur- 
och grödaförsäkring till Agria Djurförsäk-
ring (dotterbolag till Länsförsäkringar Sak 
Försäkrings AB), samt sjukvårdsförsäk-
ringar till Länsförsäkringar Sak Försäkrings 
AB. Bolaget erhåller provision för den för-
medlade affären som grundar sig på för-
medlad volym. Under året erhöll bolaget 5,8 
(2,3) Mkr i förmedlingsprovision. Resultatet 
av denna affär +1,3 (0,0) Mkr redovisas i 
resultaträkningen under det Icke-tekniska 
resultatet i posterna Övriga intäkter och 
Övriga kostnader.

Nedanstående tabell visar volymen i den 
förmedlade sakförsäkringsaffären.

Premievolym förmedlad 
sakförsäkring, Mkr 2016 2015

Djur- och grödaförsäkring 101,0 92,4

Summa förmedlad försäkring 
brutto 101,0 92,4

Förmedlad liv- och pensionsförsäkring
Länsförsäkringar Uppsala förmedlar liv- och 
pensionsförsäkring för Länsförsäkringar 
Fondlivs och Länsförsäkringar Livs räkning. 
För den förmedlade affären får bolaget en 
ersättning som i huvudsak grundar sig på 
premieinkomstens storlek, inflyttat kapital 
och på kapitalets storlek. För 2016 erhöll 
bolaget 22,6 (25,3) Mkr i ersättning, varav 
merparten kommer från Länsförsäkringar 
Fondliv.

Bolaget har cirka 10 (11) årstjänster som 
arbetar med försäljning och kundvård inom 
liv- och pensionsförsäkring. Bolagets kost-
nader för affären uppgick till 24,0 (26,5) Mkr. 
Kostnaderna avser främst försäljnings- och 
administrationskostnader. Resultatet för 
2016 uppgick till –1,4 (–1,2) Mkr. Resultatet 
av denna affär redovisas i resultaträkningen 
under det Icke-tekniska resultatet i pos-
terna Övriga intäkter och Övriga kostnader.

Tabellen nedan visar premieinkomst, för-
valtat kapital och antal kunder i den för-
medlade livförsäkringsaffären.

Förmedlad livförsäkring, Mkr 2016 2015

Premieinkomst 275,8 292,5

Förvaltat kapital 7 023 6 767

Antal livförsäkringskunder 46 463 46 161

Förmedlad bankaffär
Länsförsäkringar Uppsala har även ett dist-
ributionsavtal med Länsförsäkringar Bank. 
För den försäljning och kundvård bolaget 
levererar får bolaget provision. Under 2016 
har det varit en god tillväxt i den förmed-
lade affärsvolymen. Tillväxten blev 1 483 
(1 696) Mkr, vilket motsvarar en ökning på 
10,6 procent. Under 2016 uppgick bolagets 
bankintäkter till 91,2 (81,1) Mkr. 

I bolagets bankverksamhet finns 37 (33) 
årstjänster som arbetar direkt med försälj-
ning och rådgivning kring bankens produk-
ter. Kostnaderna i bolagets bankverksamhet 
uppgick till 77,6 (74,0) Mkr. Kostnaderna i 
denna affär utgörs till stor del av personal- 
och försäljningskostnader, samt den del av 
Länsförsäkringar Banks produktionskost-
nad som kan hänföras till den av Länsför-
säkringar Uppsala förmedlade affären. Ut-
över dessa finns även kostnader som är 
relaterade till den affärsvolym som bolaget 
hanterar. 

Huvudprincipen för hur bolaget fördelar 
kostnader mellan olika affärer är antalet års-
tjänster som arbetar med respektive affär. 

Enligt avtal med Länsförsäkringar Bank 
ansvarar Länsförsäkringar Uppsala för 80 
procent av eventuella kundförluster som 
uppkommer på de krediter som Länsförsäk-
ringar Uppsala förmedlat. Under 2016 har 
Länsförsäkringar Uppsalas resultat belas-
tats med konstaterade kundförluster om 
0,0 (0,6) Mkr, befarade kundförluster har 
ökat med 0,1 (–1,0) Mkr under året. 

Resultatet i den förmedlade bankverk-
samheten stärktes under året och uppgick 
till +13,6 (+7,1) Mkr. Resultatförbättringen 
beror främst på högre utlåningsmarginaler 
på hypotekslån och ökad affärsvolym.

Att erbjuda banktjänster samt liv- och 
pensionssparande till bolagets sakförsäk-
ringskunder är ett långsiktigt strategiskt 
beslut som innebär att bolaget har ett 
mycket starkt helhetserbjudande avseende 
ekonomisk trygghet. Bolaget bedömer att 
intjäningen i bankverksamheten kommer att 
förbättras ytterligare under de kommande 
åren främst på grund av en fortsatt volym-
tillväxt.

Resultatet av den förmedlade bankaffä-
ren redovisas i resultaträkningen under det 
Icke-tekniska resultatet i posterna Övriga 
intäkter och Övriga kostnader.

Tabellen nedan visar affärsvolymen i den 
förmedlade bankaffären.

Bank, Mkr 2016 2015

Inlåning 3 848 3 602

Utlåning 10 386  9 360

Fond, ISK mm 1 267 1 055

Total affärsvolym 15 501 14 017

Antal bankkunder 32 006 30 757

Kapitalförvaltning
Marknadsvärdet på moderbolagets place-
ringstillgångar uppgick vid verksamhetsår-
ets slut till 3 117,5 (2 790,7) Mkr. I koncernen 
var marknadsvärdet på placeringstillgång-
arna (inklusive negativa derivatpositioner) 
3 117,2 (2 789,4) Mkr och hade följande 
struktur:

Placeringsstruktur 
utifrån avkastnings-
perspektivet, Mkr 2016 % 2015 %

Fastighetsrelaterat 322,5 10,4 266,7 9,6

Aktierelaterat 1 706,2 54,8 1 492,8 53,5

Ränterelaterat 1 087,1 34,9 1 029,9 36,9

Summa 
placeringstillgångar 3 115,8 100,0 2 789,4 100,0

Moderbolagets likvida tillgångar uppgick vid 
verksamhetsårets slut till 62,6 (104,3) Mkr. 
För koncernen var motsvarande siffra 63,2 
(109,8) Mkr. 

Kapitalförvaltningens resultat brutto 
uppgick till 253,6 (197,0) Mkr i moderbolaget 
och till 249,5 (197,7) Mkr i koncernen. Av 
detta resultat avsåg 190,6 (116,0) Mkr oreali-
serade värdeförändringar på placeringstill-
gångar i moderbolaget och i koncernen 
190,6 (116,0) Mkr. 

En starkt bidragande orsak till det goda 
resultatet i kapitalförvaltningen är att Läns-
försäkringar AB redovisar ett starkt resultat 
för 2016. Detta resultat kommer Länsförsäk-
ringar Uppsala till del genom den värdesteg-
ring bolaget får på aktierna i Länsförsäk-
ringar AB. Under 2016 blev Länsförsäkringar 
Uppsalas del av resultatet i Länsförsäkringar 
AB cirka 108 Mkr, vilket motsvarar en 
avkastning på cirka 12 procent.

Resultat
Årets resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt uppgick i moderbolaget till 191,6 (207,2) 
Mkr och i koncernen till 187,7 (211,9) Mkr. 
Resultatet efter bokslutsdispositioner och 
skatt uppgick i moderbolaget till 164,6 (130,0) 
Mkr och i koncernen till 157,4 (179,2) Mkr. 

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 
blev –53,1 (19,0) Mkr i moderbolaget och i 
koncernen –53,1 (19,0) Mkr.
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2016 års resultat i försäkringsrörelsen är 
betydligt sämre än förväntat. Förklaring-
arna till detta är främst ökad skadefrekvens 
inom både egendomsskador och motorska-
dor samt att medelskadekostnaden ökat för 
motorskador.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Inom sakförsäkringsmarknaden räknar 
bolaget med ett fortsatt hårt konkurrens-
läge. Bolagets bedömning är att resultatet 
i försäkringsrörelsen dock kommer att för-
bättras de kommande åren, dels genom 
prishöjningar och dels genom de skadeföre-
byggande insatserna som gjorts och som 
kommer att göras. Tillsammans med 
ansträngningarna för att minska kostna-
derna i affären, förväntas det ge effekt.

Resultatet i den förmedlade bankaffären 
förväntas stärkas under de kommande 
åren, främst på grund av volymtillväxt. 

När det gäller finansmarknaderna har 
osäkerheten ökat efter presidentvalet i USA 
och Storbritanniens kommande utträde ur 
EU. Våra förväntningar är dock att de låga 
räntorna kommer bestå ytterligare en tid 
även om vi räknar med att räntan kommer 
att stiga under det kommande året. Bolaget 
bedömer även att inflationen kommer att 
stiga något och tillväxten i ekonomin kom-
mer vara relativt svag. Risken på aktiemark-
naderna är fortsatt hög och det kommer 
krävas att bolagens vinster förbättras för 
att nuvarande nivåer ska bestå.

RISKER I VERKSAMHETEN
Försäkringsrisker
Länsförsäkringar Uppsalas riskportfölj i 
direkt affär bedöms vara väl balanserad. 
2004 började bolaget teckna trafikförsäk-
ringsaffär, vilket har ökat risken i och med 
att denna affär står för en betydande del av 
bolagets försäkringstekniska avsättningar. 
Trafikförsäkring skiljer sig från övrig direkt-
affär genom att den har en lång avveck-
lingstid och att de stora skadorna ofta står 
för en mycket större del av den totala ska-
dekostnaden. Utöver detta finns även en 
politisk risk inbyggd i trafikaffären, vilken 
innebär att försämringar som eventuellt 
införs i socialförsäkringssystemet medför 
ett ökat kostnadsansvar för trafikförsäk-
ringsbolagen. En sådan förändring innebär 
även att skador som inträffat före föränd-
ringen blir dyrare att reglera. Sammantaget 
gör detta att risken i bolagets trafikaffär är 
större än i den övriga direktaffären. I dags-
läget, efter överföringen av Länsförsäk-
ringar ABs trafikaffär i avveckling, utgör 
trafikaffären inklusive livräntor cirka 61 

procent av bolagets avsättning för oregle-
rade skador för egen räkning. 

I samband med överlåtelsen av avveck-
lingsaffären inom trafik mottog även Läns-
försäkringar Uppsala skadelivränterörelse. 
Skadelivränterörelse är klassificerad som 
övrig livaffär och skadelivräntor betalas i 
normalfallet ut livsvarigt varför bolaget nu 
även exponeras mot livsfallsrisk (långlev-
nadsrisk). Total avsättning för oreglerade 
skadelivräntor per 2016-12-31 är 213,9 Mkr 
(varav 74,8 Mkr i mottagen återförsäkring), 
vilket motsvarar cirka 17,7 procent av den 
totala avsättningen för oreglerade skador 
för egen räkning.

Den mottagna affären är till största 
delen svensk trafikaffär. Största risk i mot-
tagen återförsäkring förutom trafikaffär 
och skadelivräntor bedöms vara engage-
manget i Nordiska Atomförsäkringspoolen. 
Maximal ansvarighet för denna affär är cirka 
14,5 Mkr per skadehändelse. Bolaget teck-
nar även en mindre volym i så kallad retro-
återförsäkring (återförsäkring av återför-
säkring) med begränsad ansvarighet.

Den avgivna affärens syfte är främst 
att minska bolagets försäkringsrisk och 
skapa teckningskapacitet för bolaget. 

Eftersom Länsförsäkringar AB ger ut 
noterade obligationsprogram får Länsför-
säkringar Uppsala inte tillgång till värde-
ringar avseende aktien i Länsförsäkringar 
AB förrän bokslutet i Länsförsäkringar AB 
är publicerat. I 2016 års bokslut är aktien i 
Länsförsäkringar AB värderad utifrån upp-
gifter som fanns tillgängliga per 2016-09-
30.  Då aktierna i Länsförsäkringar AB är 
Länsförsäkringar Uppsalas enskilt största 
tillgång finns en potentiell risk att det redo-
visade värdet avviker från det verkliga vär-
det per 31 december 2016. Bokslutskommu-
nikén från Länsförsäkringar AB indikerar 
dock inga väsentliga skillnader i värdet.

För ytterligare information om risker 
och riskhantering se not 2.

 INFORMATION OM ICKE-FINANSIELLA 
RESULTATINDIKATIONER 
Miljö
Länsförsäkringar Uppsalas miljöarbete 
utgår från en i länsförsäkringsgruppen 
gemensam miljöpolicy. I den slås fast att 
bolaget ska ta miljöhänsyn och genom stän-
diga förbättringar arbeta för att minimera 
bolagets negativa miljöpåverkan. Länsför-
säkringar Uppsala är tillsammans med 
övriga länsförsäkringsbolag och Länsför-
säkringar AB certifierade enligt miljöled-
ningssystemet ISO14001.

Hälsoläget
2016 uppgick den totala sjukfrånvaron som 
andel av ordinarie arbetstid till 4,2 (5,7) pro-
cent. Samtliga medarbetare erbjuds en 
sjukvårdsförsäkring och avtal finns med 
företagshälsovård. Ohälsa förebyggs också 
genom subventionerade träningskort, frisk-
vårdstimme och subventionerad lunch.

För ytterligare information om personal 
och löneredovisning hänvisas till not 43.

Krisledningssystem
Bolaget har en strategisk och en operativ 
krisledningsgrupp. Den strategiska krisled-
ningsgruppen ansvarar för att leda bolaget 
i krislägen och består av bolagets företags-
ledning. De fattar beslut för att uppnå kon-
tinuitet vid kritiska händelser samt arbetar 
med befogenheter enligt respektive linjean-
svar. Den operativa krisledningsgruppens 
ansvarsområden är att leda kontinuitetsar-
betet vid beredskapsläge genom att starta 
beredskapsplanerna i kontinuitetsplanen, 
samt fungera som arbetsutskott till den 
strategiska krisledningsgruppen och att 
säkerställa den operativa driften utifrån 
fattade beslut vid krisläge. Säkerhetsansva-
rig sammankallar den operativa krisled-
ningsgruppen vid behov. Säkerhetsansvarig 
har stöd av en person som ansvarar för den 
fysiska säkerheten och en person som 
ansvarar för den personliga säkerheten, 
samt av en person som är ansvarig för IT-
säkerhet. Samtliga medarbetare ansvarar 
för att god säkerhet upprätthålls. Misstan-
kar om brister i eller hot mot säkerheten 
rapporteras till säkerhetsansvarig eller till 
närmsta chef. Bolaget har även en stöd-
grupp som har till uppgift är att hjälpa till 
vid akuta tillbud på kontoret. Samtliga som 
ingår i stödgruppen har genomgått utbild-
ning i hjärt- och lungräddning.     

Arbetsmiljö
Länsförsäkringar Uppsala arbetar med 
ständiga förbättringar i arbetsmiljön. Varje 
år genomförs en medarbetarundersökning. 
Syftet med mätningen är att få en uppfatt-
ning om medarbetarnas tankar och syn-
punkter kring sitt uppdrag inom företaget. 
Mätningens resultat analyseras i grupp till-
sammans med respektive chef, åtgärder 
planeras och genomförs. Medarbetarsamtal 
genomförs regelbundet. Chef och medar-
betare samtalar kring olika områden, sätter 
individuella mål och kommer överens om en 
utvecklingsplan. Ergonomiska genomgångar 
av arbetsplatsen genomförs vid behov av 
företagshälsovården. 
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Premieintäkt (f e r)
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Etiska regler
Länsförsäkringar Uppsala verkar i en 
utpräglad förtroendebransch, där alla med-
arbetare måste handla på ett sätt som inger 
förtroende och respekt hos kunder, medar-
betare, myndigheter och andra intressenter 
i samhället. Bolaget har därför ett regelverk 
för etik och moral. Reglerna omfattar inte 
bara medarbetare i bolaget utan även de 
som säljer försäkringar på uppdrag av bola-
get eller på annat sätt utför uppdrag åt 
Länsförsäkringar Uppsala. Etiska regler och 
ett gemensamt förhållningssätt bidrar till 
att skapa förtroende i relationen med kun-
der, medarbetare och leverantörer. 

Bolaget har även infört en whistleblow-
ingfunktion. Det ger en möjlighet att fånga 
upp oegentligheter eller missförhållanden 
och misstankar om brott som inte fångas 
upp i de normala rutinerna. Oegentligheter 
kan till exempel röra bolagets etiska regler, 
bokföring, miljö, hälsa och trakasserier 
eller diskriminering. 

Styrelsen ansvarar för att de etiska  reglerna 
är anpassade till den verksamhet som bedrivs 
och ska med en viss regelbundenhet utvär-
dera reglerna och följa upp hur de tillämpas. 

Nya solvensregler
Från och med 2016 har det nya Solvens II 
regelverket börjat gälla. Länsförsäkringar 
Uppsala har under flera år bedrivit ett 
utvecklingsprojekt tillsammans med övriga 
länsförsäkringsbolag samt ett eget lokalt 
utvecklingsprojekt för att anpassa verksam-
heten till det nya regelverket. Övergången 
till det nya regelverket har i stort sett fun-
gerat bra, även om det krävts vissa anpass-
ningar av exempelvis hur vi ska beräkna 
kapitalkravet för vissa tillgångar.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen och verkställande direktören 
föreslår att:

Balanserat resultat 754 736 130 kronor

Årets resultat 164 584 117 kronor

Summa balanseras i ny räkning 919 320 247 kronor
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Femårsöversikt för koncernen

Av femårsöversikten nedan framgår de olika resultatens delposter.

Tkr 2016 2015 2014 2013 2012

Resultat

Premieintäkt (f e r) 722 443 686 485 637 301 646 147 617 761

Kapitalavkastning från finansrörelsen 23 085 15 295 18 164 21 266 24 082

Försäkringsersättningar (f e r) –660 432 –550 630 –509 905 –498 023 –446 037

Driftskostnader (f e r) –132 219 –129 621 –134 892 –132 312 –132 382

Övriga tekniska kostnader1 –5 973 –2 551 –13 400 – –

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen före återbäring och rabatter –53 097 18 978 –2 733 37 079 63 423

Återbäring och rabatter – 0 131 –1 200 –1 200

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen –53 097 18 978 –2 601 35 879 62 223

Kapitalförvaltningens resultat 249 507 197 660 172 969 124 217 103 917

Kapitalavkastning överförd till försäkringsrörelsen –23 085 –15 295 –18 164 –21 266 –24 082

Återstående kapitalavkastning 226 423 182 365 154 805 102 951 79 835

Övriga intäkter och kostnader 14 210 6 582 –8 084 –18 562 –10 450

Resultat i dotterbolag 154 3 975 –677 –691 –687

Resultat före dispositioner och skatt 187 689 211 899 143 443 119 576 130 922

Årets resultat 157 405 179 221 115 793 94 226 136 339

Ekonomisk ställning

Placeringstillgångar, verkligt värde 3 115 847 2 789 517 2 473 950 2 098 610 1 992 123

Premieinkomst (f e r)2 741 065 702 882 689 543 662 146 627 150

Försäkringstekniska avsättningar (f e r) 1 567 761 1 461 008 1 401 769 1 024 482 963 748

Konsolideringskapital

Beskattat eget kapital 1 534 166 1 375 945 1 196 724 1 080 957 986 719

Uppskjuten skatt 318 034 288 596 255 930 228 285 202 888

Konsolideringskapital 1 852 201 1 664 542 1 452 654 1 309 242 1 189 607

Konsolideringsgrad, procent 250 237 211 198 190

Solvens I relaterade uppgifter3

Erforderlig solvensmarginal – 160 128 150 983 125 317 123 726

Kapitalbas – 1 602 570 1 398 086 1 267 344 1 143 852

Solvens II relaterade uppgifter4

Primärkapital 1 822 618 1 676 050 – – –

Tilläggskapital – – – – –

Kapitalbas 1 822 618 1 676 050 – – –

Minimikapitalkrav (MCR) 231 963 203 785 – – –

Solvenskapitalkrav (SCR) 927 850 815 139 – – –

MCR kapitalkvot, procent 786 823 – – –

SCR kapitalkvot, procent 196 206 – – –

Nyckeltal

Försäkringsrörelsen, procent

Skadeprocent (f e r) 91,4 80,2 80,0 77,1 72,2

Driftskostnadsprocent (f e r) 18,3 18,9 21,2 20,5 21,4

Totalkostnadsprocent (f e r) 109,7 99,1 101,2 97,6 93,6

Kapitalförvaltningen, procent

Direktavkastning 2,1 1,0 1,1 1,7 1,6

Totalavkastning 8,9 7,6 8,3 6,3 5,7

1) Övriga tekniska kostnader avser bolagets del av Trafikförsäkringsföreningens (TFF) verksamhet
2)  Premieinkomst f.e.r. 2014 har justerats med engångseffekten av överlåtelseaffären avseende Trafik i avveckling.
3)  Avser solvensregelverk som gällde till och med 2015 (Avser moderbolagets siffror)
4)  Avser solvensregelverk som gäller från och med 2016 (Avser moderbolagets siffror)

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen med de undantag som beskrivs i avsnittet om Moderbolagets redovisningsprinciper.    
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Rapport över koncernens totalresultat

1 januari – 31 december

Tkr Not 2016 2015 

TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst från försäkringsavtal 3 792 111 754 540 

Premier för avgiven återförsäkring (–) –51 047 –51 659 

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 29 –18 622 –16 396 

722 443 686 485 

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 23 085 15 295 

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 5, 6 

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring –609 494 –569 476 

Återförsäkrares andel (+) 37 192 61 689 

Förändring i avsättning för oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring –42 840 –20 566 

Återförsäkrares andel (+) –45 290 –22 277 

–660 432 –550 630 

Driftskostnader 7 –132 219 –129 621 

Övriga tekniska kostnader 8 –5 973 –2 551 

Skadeförsäkringsrörelsens resultat före återbäring och rabatter –53 097 18 978 

Återbäring och rabatter – 0 

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat –53 097 18 978 

ICKE-TEKNISK REDOVISNING

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat –53 097 18 978 

Kapitalavkastning, intäkter 9 82 922 115 300 

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 10 208 985 197 648 

Kapitalavkastning, kostnader 11 –23 973 –34 320 

Orealiserade förluster på placeringstillgångar 12 –18 425 –80 968 

Kapitalförvaltningens resultat 13 249 507 197 660 

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 4 –23 085 –15 295 

Återstående kapitalavkastning 226 423 182 365 

Övriga intäkter 14 122 337 111 374 

Övriga kostnader 14 –108 127 –104 793 

Resultat i dotterbolag 154 3 975 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 187 689 211 899 

Bokslutsdispositioner 15 

Resultat före skatt 187 689 211 899 

Skatt på årets resultat 16 –30 285 –32 678 

Årets resultat 157 405 179 221 

Övrigt totalresultat – –

Totalresultat för året 157 405 179 221
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Rapport över finansiell ställning för koncernen

Per den 31 december

Tkr Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar 17 193 441 

Placeringstillgångar

Aktier och andelar 19, 24 2 007 731 1 734 638 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 20, 24 1 086 155 1 027 995 

Övriga lån 21, 24 406 1 463 

Derivat 22, 24 20 999 24 979 

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 556 441 

3 115 847 2 789 517 

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Oreglerade skador 30 334 574 379 864 

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 23 263 057 249 947 

Fordringar avseende återförsäkring 30 424 43 385 

Övriga fordringar 71 487 77 373 

364 968 370 705 

Andra tillgångar

Uppskjuten skattefordran 16 1 291 1 547 

Materiella tillgångar 25 13 281 23 266 

Likvida medel 63 154 109 803 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda anskaffningskostnader 26 19 569 19 855 

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 26 667 16 449 

46 237 36 304 

Summa tillgångar 3 939  544 3 711 446 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Övriga bundna fonder 561 633 564 800 

Balanserad vinst inklusive årets resultat 972 533 811 146 

1 534 166 1 375 945 

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 29 355 650 337 028 

Oreglerade skador 30 1 546 684 1 503 844 

Återbäring och rabatter – –

1 902 335 1 840 872 

Avsättningar för andra risker och kostnader

Pensioner och liknande förpliktelser 31 4 723 5 207 

Uppskjutna skatteskulder 16 319 325 290 143 

Skatteskulder 3 454 5 368 

Avsättning för övriga risker 32 2 168 3 323 

329 670 304 041 

Skulder

Skulder avseende direkt försäkring 33 28 521 30 587 

Skulder avseende återförsäkring 10 237 21 282 

Derivat 22 0 81 

Övriga skulder 34 41 838 39 064 

80 596 91 014 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 92 776 99 574 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 939 544 3 711 446 

Upplysning om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 37 och not 38.
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Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen

Tkr
Övriga bunda 

fonder

Balanserad 
vinst inklusive 
årets resultat Totalt

Ingående eget kapital 2015-01-01 520 166 676 558 1 196 724 

Förskjutning mellan bundet och fritt kapital 44 634 –44 634 0 

Årets resultat 179 221 179 221 

Utgående eget kapital 2015-12-31 564 800 811 146 1 375 945 

Ingående eget kapital 2016-01-01 564 800 811 146 1 375 945 

Justering tidigare år 816 816 

Förskjutning mellan bundet och fritt kapital –3 167 3 167 0 

Årets resultat* 157 405 157 405 

Utgående eget kapital 2016-12-31 561 633 972 533 1 534 166 

* Årets resultat överenstämmer med övrigt totalresultat.

Kassaflödesanalys för koncernen

Tkr jan–dec 2016 jan–dec 2015

Premieinbetalningar, efter avgiven återförsäkring 711 744 704 322 

Skadeutbetalningar till försäkringstagare, efter avgiven återförsäkring –503 118 –480 050 

Inbetalningar i förmedlad bank- och fondaffär 117 932 104 346 

Driftskostnader –315 866 –277 341 

Övriga in- och utbetalningar –4 944 5 073 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 746 56 349 

Direktavkastning 159 294 26 330 

Nettoinvestering i finansiella placeringstillgångar –214 277 –156 791 

Nettoinvestering i övriga placeringstillgångar 1 532 –2 705 

Övriga in- och utbetalningar 1 056 777 

Kassaflöde från investeringsverksamheten –52 394 –132 389 

Periodens kassaflöde –46 648 –76 040 

Likvida medel vid periodens början 109 803 185 843 

Likvida medel vid periodens slut 63 154 109 803 

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 63 154 109 803 

63 154 109 803 

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:   
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.    
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.    
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.   
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Resultaträkning för moderbolaget

1 januari–31 december

Tkr Not 2016 2015 

TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst från försäkringsavtal 3 792 111 754 540 

Premier för avgiven återförsäkring (-) –51 047 –51 659 

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 29 –18 622 –16 396 

722 443 686 485 

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 23 085 15 295 

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 5, 6 

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring –609 494 –569 476 

Återförsäkrares andel (+) 37 192 61 689 

Förändring i avsättning för oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring –42 840 –20 566 

Återförsäkrares andel (+) –45 290 –22 277 

–660 432 –550 630 

Driftskostnader 7 –132 219 –129 621 

Övriga tekniska kostnader 8 –5 973 –2 551 

Skadeförsäkringsrörelsens resultat före återbäring och rabatter –53 097 18 978 

Återbäring och rabatter – 0 

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat –53 097 18 978 

Icke-teknisk redovisning

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat –53 097 18 978 

Kapitalavkastning, intäkter 9 87 022 115 300 

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 10 208 985 196 960 

Kapitalavkastning, kostnader 11 –23 973 –34 320 

Orealiserade förluster på placeringstillgångar 12 –18 425 –80 968 

Kapitalförvaltningens resultat 253 607 196 972 

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 4 –23 085 –15 295 

Återstående kapitalavkastning 230 523 181 677 

Övriga intäkter 14 122 337 111 374 

Övriga kostnader 14 –108 127 –104 793 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 191 636 207 236 

Bokslutsdispositioner 15 4 100 –57 206 

Resultat före skatt 195 735 150 031 

Skatt på årets resultat 16 –31 151 –19 997 

Årets resultat 164 584 130 033 

Rapport över totalresultat för moderbolaget

2016 2015 

Årets resultat 164 584 130 033 

Övrigt totalresultat – –

Totaltresultat för året 164 584 130 033 
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Balansräkning för moderbolaget

Per den 31 december

Tkr Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar 17 189 437 

Placeringstillgångar

Placeringar i koncernföretag och intresseföretag

Aktier och andelar i koncernföretag 18 357 238 300 674 

Lån till koncernföretag 18 308 1 295 

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 19, 24 1 650 493 1 433 965 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 20, 24 1 086 155 1 027 995 

Övriga lån 21, 24 406 1 463 

Derivat 22, 24 20 999 24 979 

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 556 441 

3 116 155 2 790 812 

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Oreglerade skador 30 334 574 379 864 

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 23 263 057 249 947 

Fordringar avseende återförsäkring 30 424 43 385 

Övriga fordringar 71 086 79 076 

364 567 372 408 

Andra tillgångar

Uppskjuten skattefordran 16 1 291 1 547 

Materiella tillgångar 25 13 281 21 167 

Kassa och bank 62 562 104 266 

77 134 126 980 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda anskaffningskostnader 26 19 569 19 855 

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 25 968 15 774 

45 537 35 628 

Summa tillgångar 3 938 157 3 706 130 
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Balansräkning för moderbolaget, forts.

Per den 31 december

Tkr Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Övriga bundna fonder 21 141 21 141 

Uppskrivningsfond 52 737 52 737 

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 754 736 624 703 

Årets resultat 164 584 130 033 

993 198 828 614 

Obeskattade reserver 28 

Säkerhetsreserv 658 106 662 206 

Utjämningsfond 34 777 34 777 

Periodiseringsfond – –

 692 883 696 982 

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 29 355 650 337 028 

Oreglerade skador 30 1 546 684 1 503 844 

Återbäring och rabatter – –

1 902 335 1 840 872 

Avsättningar för andra risker och kostnader

Pensioner och liknande förpliktelser 31 4 723 5 207 

Uppskjutna skatteskulder 16 166 879 135 986 

Skatteskulder 3 454 5 368 

Avsättning för övriga risker 32 2 168 3 323 

177 224 149 883 

Skulder

Skulder avseende direkt försäkring 33 28 521 30 587 

Skulder avseende återförsäkring 10 237 21 282 

Derivat 22 – 81 

Övriga skulder 34 41 749 39 010 

80 507 90 959 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 92 011 98 820 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 938 157 3 706 130 

POSTER INOM LINJEN

Panter för egna skulder 37 

Tillgångar ställda till förmån för försäkringstagarna för att täcka försäkringstekniska avsättningar enligt FRL 6:11 1 567 761 –

För försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) registerförda tillgångar – 1 791 086 

Övriga ställda panter 37 Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 38–40

Ansvarsförbindelse avseende eventuella ytterligare pensionskostnader enligt 62-årsregeln 1 517 2 253 

Övriga ansvarsförbindelser – –

Investeringsåtagande 20 261 1 400 

Länsförsäkringar Uppsala ansvarar för 80 % av de konstaterade kreditförluster som eventuellt uppstår i den till Länsförsäkringar Bank förmedlade affären. De konstaterade 
 kundförlusterna uppgick 2016 till 0,0 (-0,6) Mkr och förändringen i befarade kundförluster uppgick till -0,1 (1,0) Mkr.
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Rapport över förändringar i eget kapital för moderbolaget

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Tkr
Övriga bundna 

fonder
Uppskrivnings- 

fond
Balanserad vinst/

förlust
Årets  

resultat Totalt

Ingående eget kapital 2015-01-01 21 141 52 737 508 919 115 784 698 580 

Vinstdisposition 115 784 –115 784 0 

Årets resultat* 130 033 130 033 

Utgående eget kapital 2015-12-31 21 141 52 737 624 703 130 033 828 614 

Ingående eget kapital 2016-01-01 21 141 52 737 624 703 130 033 828 614 

Vinstdisposition 130 033 –130 033 0 

Årets resultat* 164 584 164 584 

Utgående eget kapital 2016-12-31 21 141 52 737 754 736 164 584 993 198 

* Årets resultat överenstämmer med övrigt totalresultat.

Känslighetsanalys – eget kapital Värdeförändring Skatt Effekt på eget kapital 

Minskade marknadsvärden på aktier (kursförändring  –10 %) –165 049 36 311 –128 738 

Marknadsräntor ( +1 %) 11 025 –2 426 8 600 

Marknadsräntor ( –1 %) –20 566 4 524 –16 041 

Negativa valutakursförändringar ( –10 %) –2 543 559 –1 983 

Kassaflödesanalys för moderbolaget

Tkr jan–dec 2016 jan–dec 2015

Premieinbetalningar, efter avgiven återförsäkring 711 744 704 322 

Skadeutbetalningar till försäkringstagare, efter avgiven återförsäkring –503 118 –480 050 

Inbetalningar i förmedlad bank- och fondaffär 117 932 104 346 

Driftskostnader –315 866 –277 341 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 691 51 276 

Direktavkastning 159 294 26 330 

Nettoinvestering i finansiella placeringstillgångar –214 277 –156 791 

Nettoinvestering i övriga placeringstillgångar 1 532 –2 705 

Övriga in- och utbetalningar 1 056 777 

Kassaflöde från investeringsverksamheten –52 394 –132 389 

Periodens kassaflöde –41 703 –81 113 

Likvida medel vid periodens början 104 266 185 379 

Likvida medel vid periodens slut 62 562 104 266 

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 62 562 104 266 

62 562 104 266 

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.
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Resultatanalys för moderbolaget

Direktförsäkring av svenska risker  

Tkr Totalt
Sjuk och 

Olycksfall
Hem och 

Villa* 

Företag, 
Lantbruk 

och 
Fastighet

Motor-
fordon Trafik

Summa  
Direkt-

försäkring

Mottagen 
Återför-

säkring

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Premieintäkt (f e r) 722 443 22 412 166 839 161 133 213 911 115 891 680 186 42 257 

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 23 085 1 708 569 792 494 11 991 15 554 7 531 

Försäkringsersättningar (f e r) –660 432 –22 525 –162 228 –140 852 –185 803 –114 225 –625 632 –34 800 

Driftskostnader (f e r) –132 219 –4 358 –39 191 –42 506 –28 995 –16 645 –131 695 –524 

Övriga tekniska kostnader –5 973 – – – – –5 973 –5 973 –

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före 
återbäring och rabatter –53 097 –2 762 –34 011 –21 433 –393 –8 961 –67 561 14 464 

Återbäring och rabatter – – – – – – – –

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 2016 –53 097 –2 762 –34 011 –21 433 –393 –8 961 –67 561 14 464 

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 2015 18 978 –2 684 –17 306 –17 523 13 762 57 620 33 868 –14 890 

Avvecklingsresultat 2016

Avvecklingsresultat före avgiven återförsäkring 28 133 1 712 –5 916 –117 1 614 27 865 25 158 2 975 

Återförsäkrares andel –30 953 1 416 –17 7 278 107 –39 736 –30 953 –

Avvecklingsresultat (f e r) –2 820 3 128 –5 932 7 161 1 720 –11 871 –5 795 2 975 

Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven 
återförsäkring

Avsättning för ej intjänade premier och  
kvardröjande risker 355 645 12 072 98 563 77 847 103 271 61 799 353 552 2 093 

Avsättning för oreglerade skador 1 546 684 138 600 90 758 174 159 45 583 609 623 1 058 723 487 962 

Avsättning för återbäring – – – – – – – –

Summa försäkringstekniska avsättningar,  
före avgiven återförsäkring 1 902 329 150 673 189 321 252 006 148 853 671 422 1 412 275 490 055 

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar

Avsättning för oreglerade skador 334 574 9 027 80 22 064 3 692 299 711 334 574 –

Summa försäkringstekniska avsättningar (f e r) 1 567 756 141 645 189 241 229 942 145 162 371 711 1 077 701 490 055 

* I Hem och Villa ingår även fritidshus och båt.

Noter till resultatanalys

Direktförsäkring av svenska risker  

Tkr Totalt
Sjuk och 

Olycksfall
Hem och 

Villa* 

Företag, 
Lantbruk 

och 
Fastighet

Motor-
fordon Trafik

Summa  
Direkt-

försäkring

Mottagen 
Återför-

säkring

Not 1

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 792 111 25 925 180 265 187 423 223 442 132 949 750 004 42 107 

Premier för avgiven återförsäkring –51 047 –2 595 –7 187 –22 917 –3 373 –14 975 –51 047 –

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och 
kvardröjande risker –18 622 –918 –6 238 –3 373 –6 158 –2 084 –18 772 150 

Premieintäkt (f e r) 722 443 22 412 166 839 161 133 213 911 115 891 680 186 42 257 

Not 2

Utbetalda försäkringsersättningar

 Före avgiven återförsäkring –609 493 –16 242 –149 873 –142 805 –179 550 –90 829 –579 299 –30 194 

 Återförsäkrares andel 37 192 1 982 2 259 2 860 2 033 28 057 37 192 –

Förändring i Avsättning för oreglerade skador

 Före avgiven återförsäkring –42 840 –8 304 –14 615 –7 502 –8 984 1 170 –38 235 –4 605 

 Återförsäkrares andel –45 290 39 1 6 594 698 –52 622 –45 290 –

Försäkringsersättningar (f e r) –660 432 –22 525 –162 228 –140 852 –185 803 –114 225 –625 632 –34 799 

* I Hem och Villa ingår även fritidshus och båt.
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Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna förutsättningar
Länsförsäkringar Uppsala, som är ett ömsesidigt försäkringsbolag med säte 
iUppsala, avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 2016 per den 31 
december 2016. 

Adressen till huvudkontoret är Fyrisborgsgatan 4, 750 02 Uppsala och 
bolagets organisationsnummer är 517600-9529. Årsredovisningen har god-
känts för utfärdande av styrelsen den 15 februari 2017. Resultat- och balans-
räkningen blir föremål för fastställelse på bolagsstämman den 4 april 2017.

I denna not beskrivs inledningsvis koncernens redovisningsprinciper. 
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, med 
de avvikelser som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisnings-
principer”.

Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards 
Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rappor-
terings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för kon-
cerner tillämpats. Tillämpliga delar i Finansinspektionens föreskrifter om 
 årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS 2015:12, har även tillämpats i kon-
cernredovisningen.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 
utom i de fall som anges i avsnittet "Moderbolagets redovisningsprinciper". De 
avvikelser som förekommer mellan moderbolaget och koncernens principer 
föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget 
till följd av årsredovisningslagen och tryggandelagen samt i vissa fall av skat-
teskäl.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rappor-
teringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finan-
siella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte 
annat anges, avrundade till närmaste tusental.

Ändrade redovisningsprinciper  
Frivilligt byte av redovisningsprincip 
Under 2016 har inga ändringar gjorts avseende koncernens tillämpade 
 redovisningsprinciper som inte är föranledd av tillämpning av nya IFRS.

Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS
Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som företaget tillämpar 
från och med 1 januari 2016. Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från 
och med 2016 har inte haft någon väsentlig effekt på företagets redovisning.

Nya redovisningsregler, IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas 
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räken-
skapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella 
rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga fr.o.m. räkenskapsår 
2016 och framåt planeras inte att förtidstillämpas. Nedan beskrivs förväntade 
effekter på de finansiella rapporterna som tillämpningen av nedanstående 
nya eller ändrade IFRS förväntas få på företagets finansiella rapporter. Ut-
över dessa bedöms inte de övriga nyheterna påverka företagets finansiella 
rapporter. 

IFRS 9 Finansiella instrument kommer att ersätta IAS 39 Finansiella 
instrument: Redovisning och värdering. IASB har genom IFRS 9 färdigställt 
ett helt ”paket” av förändringar avseende redovisning av finansiella instru-
ment. Paketet innehåller nya utgångspunkter för klassificering och värdering 
av finansiella instrument, en framåtblickande (”expected loss”) nedskriv-
ningsmodell och förenklade förutsättningar för säkringsredovisning. IFRS 9 
träder ikraft 1/1 2018 och tidigare tillämpning är tillåten.

De kategorier för finansiella tillgångar som finns i IAS 39 ersätts av tre kate-
gorier; där värdering antingen sker till upplupet anskaffningsvärde, verkligt 
värde via övrigt totalresultat eller verkligt värde via resultatet. Indelningen i 
de tre kategorierna görs utifrån företagets affärsmodell för de olika inneha-
ven respektive egenskaperna på de kassaflöden som tillgångarna ger upphov 
till. Fair value option är möjlig att tillämpa för innehav i skuldinstrument i de 
fall detta eliminerar eller väsentligen reducerar en mismatch i redovisningen. 
För innehav i eget kapitalinstrument är utgångspunkten att värdering ska ske 
till verkligt värde via resultatet med en valmöjlighet att istället redovisa vär-
deförändringar som inte innehas för handel i övrigt totalresultat.

Den nya nedskrivningsmodellen kommer kräva en redovisning av ett års 
förväntad förlust redan vid den initiala redovisningen och vid en väsentlig 
ökning av kreditrisken så ska nedskrivningsbeloppet motsvara de kreditför-
luster som förväntas uppkomma under den återstående löptiden. De nya reg-
lerna kring säkringsredovisning innebär bl a förenklingar av effektivitetstester 
samt utökning av vad som är tillåtna säkringsinstrument och säkrade poster.

IFRS 9, Finansiella instrument, klassificering och värdering har ett sam-
band med val av tillämpning av principer för redovisning i den kommande 
redovisningsstandarden för försäkringsavtal, IFRS 17. Sambandet påverkar 
val av presentation av ränteeffekter i resultaträkningen eller i övrigt totalre-
sultat vid värdering av åtaganden hänförligt till försäkringsavtal. Sambandet 
mellan redovisningsstandarderna har medfört att IASB gett ut en förändring 
av den nuvarande standarden för redovisning av försäkringsavtal, IFRS 4. För-
ändringen gavs ut i september 2016 och förväntas godkännas av EU under 2017.

Förändringen medger två valmöjligheter för försäkringsföretag. Ett alter-
nativ (”deferral approach”) är att företag som bedriver försäkringsverksam-
het, om vissa kriterier är uppfyllda, kan skjuta upp tillämpningen av IFRS 9. 
Det andra alternativet (”overlay approach”) är att de försäkringsföretag som 
enligt IFRS 9 klassificerar finansiella instrument till verkligt värde via resultat-
räkningen som under IAS 39 inte var klassificerade till verkligt värde via resul-
taträkningen medges en alternativ tillämpning av IFRS 9. Det innebär i korthet 
att de kan välja att presentera skillnaden mellan det belopp som skulle ha 
redovisats i resultaträkningen enligt IFRS 9 och det belopp som skulle ha 
redovisats i resultaträkningen enligt IAS 39 i Övrigt totalresultat.

Utvärderingen av effekterna på Bolagets redovisning när IFRS 9 träder i 
kraft pågår. Beloppsmässiga effekter har ännu inte kunnat uppskattas, utan 
kommer att utkristalliseras vartefter implementeringsprojektet fortlöper 
under 2017.

Ny standard för redovisning av försäkringsavtal (IFRS 17): Utvecklingen av 
en ny redovisningsstandard för redovisning av försäkringsavtal (IFRS 17) har 
pågått under flera år under ledning av International Accounting Standards 
Board (IASB). Standarden innebär en enhetlig internationell redovisnings-
standard för redovisning av försäkringsavtal. Ett utkast till ny standard gavs 
ut 2010. I juni 2013 utfärdade IASB ett reviderat utkast till ny standard. Det 
reviderade utkastet har genomgått en remissrunda. IASB planerar att avsluta 
arbetet under 2016. En ny standard förväntas komma ut under första halvåret 
2017, med tidigaste bedömt ikraftträdandedatum 1/1 2021.

Företaget bevakar utvecklingen men en konsekvensanalys avseende IFRS 
17 har ännu inte påbörjats. Bolaget avvaktar slutlig standard från IASB innan 
ett fördjupat arbete påbörjas.

Intäkter från avtal med kunder (IFRS 15): Träder i kraft för räkenskapsår 
som inleds den 1 januari 2018 eller senare och ersätter då samtliga tidigare 
utgivna standarder och tolkningar som hanterar intäkter. IFRS 15 innehåller 
en samlad modell för intäktsredovisning avseende kundkontrakt som inte 
omfattas av andra standarder (till exempel IFRS 4 eller IFRS 9). Utgångspunk-
ten i standarden är avtal om försäljning av en vara eller tjänst mellan två par-
ter. Inledningsvis ska ett kundavtal identifieras, vilket hos säljaren genererar 
en tillgång (rättigheter, ett löfte om erhållande av ersättning) och en skuld 
(åtagande, ett löfte om överföring av varor/tjänster). Enligt modellen ska en 
intäkt redovisas då ett åtagande att leverera utlovade varor eller tjänster till 
kunden uppfylls. EU har godkänt standarden. Länsförsäkringar har påbörjat 
en analys av effekterna av IFRS 15. Bedömningen är att standarden inte kom-

Noter till de finansiella rapporterna
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mer ha någon väsentlig effekt på bolagets finansiella rapporter, dock kommer 
upplysningskraven att utökas. Då effekterna av standarden förväntas vara 
begränsade kommer jämförelseinformation inte att omräknas vid första årets 
tillämpning av standarden.

IFRS 16 Leasing utfärdades den 13 januari 2016 och ska ersätta IAS 17 Lea-
singavtal. Den nya standarden träder i kraft 1 januari 2019 och tidigare till-
lämpning är tillåten givet att IFRS 15 även tillämpas. IFRS 16 är ännu inte anta-
gen av EU. Den nya standarden innebär för redovisning hos leasetagare att i 
stort sett samtliga leasingavtal ska redovisas i rapport över finansiell ställ-
ning. Klassificering i operationella och finansiella leasingavtal ska inte göras. 
Standarden ger vissa undantag för leasingtagarens redovisning för tillgångar 
till mindre värden och för leasingavtal med en leasingperiod som är 12 måna-
der eller kortare. Standarden innehåller mer omfattande upplysningskrav. 
Utvärdering av effekterna i företagets redovisning av IFRS 16 är ännu inte 
avslutad.

Övriga nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning förväntas inte 
komma att ha någon väsentlig effekt på företagets finansiella rapporter.

FFFS 2015:12, Föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäk-
ringsföretag har ersatt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
(FFFS 2008:26) om årsredovisning i försäkringsföretag. 

De nya föreskrifterna har inneburit utökade upplysningskrav på den dis-
konteringsränta som företaget använder. Bestämmelserna om nyckeltal har 
anpassats till de krav och begrepp som gäller i och med genomförandet av 
Solvens 2-direktivet och försäkringsgrenarnas indelning har anpassats till 
den nationella tillsynsrapporteringen. 

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS fordrar att före-
tagsledningen gör ett antal bedömningar och uppskattningar samt gör anta-
ganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redo-
visade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar 
och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra 
faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet 
används sedan bland annat för att bedöma de redovisade värdena på sådana 
tillgångar och skulder vars värde inte tydligt framgår från externa källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från de bedömningar och uppskattningar som 
gjorts. De antaganden som ligger till grund för uppskattningar och bedöm-
ningar ses över regelbundet. Förändringar i gällande bedömningar och upp-
skattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast 
påverkat denna period.

Bedömningar och uppskattningar som ligger till grund för redovisning och 
värdering av försäkringstekniska avsättningar har en betydande inverkan på 
de finansiella rapporterna. Värderingen av avsättningarna behandlas i nedan-
stående avsnitt om redovisning av försäkringsavtal samt i not 2 där upplys-
ningar om risker i verksamheten lämnas. 

Valuta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rappor-
teringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Transaktioner i utländsk 
valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger 
på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räk-
nas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på 
balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovi-
sas i resultaträkningen.

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

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

Försäkringsrörelsen tillförs en ränta beräknad på summan av halva premie-
intäkten och genomsnittet av in- och utgående avsättningar för oreglerade 
skador, allt för egen räkning. För beräkningen används den genomsnittliga 
räntan på en 90-dagars statsskuldsväxel plus 1 procentenhet. För 2016 upp-
går kalkylräntesatsen till 0,34 procent och gäller för samtliga försäkringsgre-
nar utom trafik och olycksfall. För Trafik och Olycksfallaffär är kalkylräntan 
baserad på ett vägt medelvärde av räntan på svenska statsobligationer över 
åren 2012–2016. Det senaste året får vikten 5, året innan vikten 4, etc. För Tra-
fik, direktförsäkring och för avvecklingsaffären i Trafikreservpoolen används 
7-åriga statsobligationer och för Sjuk och Olycksfall, direktförsäkring, samt 
för Olycksfallspoolen och Trafikpoolen 10-åriga statsobligationer. Metoden 
ger i år ett värde på 0,75% resp. 1,25% efter avrundning.

Konsolideringsprinciper
Dotterbolag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från 
Moderbolaget. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt 
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande före-
ligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan 
utnyttjas eller konverteras. 

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Dotterföretags finan-
siella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunk-
ten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealise-
rade vinster eller förluster som uppkommer från interna transaktioner mellan 
koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovis-
ningen. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vin-
ster, men endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov.

Bolaget äger 100% av aktierna i Länsförsäkringar Uppsala Fastighets AB 
och i Bocity i Uppsala AB. Resultatet i dotterbolagen redovisas i resultaträk-
ningen under det Icke-tekniska resultatet inom posten Resultat i dotterbolag. 
Angående resultat och eget kapital i dotterbolagen se not 18. 

Intäkter
Intäkter hänförliga från försäkringsavtal behandlas under avsnittet Redovis-
ning av försäkringsavtal.

Intäkter för förmedlad affär
Bolaget förmedlar ett brett utbud av livförsäkring, sakförsäkring och bank-
tjänster genom avtal med Länsförsäkringar AB och dess helägda dotterbolag. 
För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för kundrelationerna och 
erhåller ersättning för detta. Intäkterna redovisas i det Icke-tekniska resulta-
tet under Övriga intäkter. Intäkterna redovisas i den takt de tjänas in, d.v.s. 
när tjänsten utförts. Från och med 2010 redovisas förmedlad affär samlad 
som en egen funktion.

Ränteintäkter
För alla räntebärande finansiella instrument (även de som värderats till verk-
ligt värde) redovisas ränteintäkter med tillämpning 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 balansräkningen när de faktureras. Leverantörsskul-
der tas upp när faktura mottagits. Andra skulder tas upp när motparten har 
presterat och en avtalsenlig skyldighet att betala föreligger. Finansiella till-
gångar tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, 
förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Finansiella skulder tas 
bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat 
sätt utsläcks. 
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Finansiella tillgångar och skulder presenteras brutto i balansräkningen om 
det inte finns en rätt och en avsikt att reglera mellanhavandena netto. I dessa 
fall presenteras posterna netto. 

För alla räntebärande finansiella instrument redovisas ränteintäkter och 
räntekostnader med tillämpning av effektivräntemetoden. Upplupen ränta på 
räntebärande tillgångar och skulder redovisas på särskild rad i balansräk-
ningen som upplupen ränteintäkt eller räntekostnad, separat från tillgången 
eller skulden som räntan belöper på.

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde. Anskaff-
ningsvärde för finansiella instrument som klassificerats som finansiella till-
gångar redovisade till verkligt värde via resultaträkningen består av verkligt 
värde exklusive transaktionskostnader. Transaktionskostnader (t ex courtage) 
för dessa instrument kostnadsförs således direkt som kapitalförvaltnings-
kostnader. För övriga finansiella instrument motsvarar anskaffningsvärdet 
instrumentets verkliga värde inklusive 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 24. 

Klassificering av finansiella instrument
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna 
redovisade över resultaträkningen
Länsförsäkringar Uppsala förvaltar och utvärderar alltid resultatet av samt-
liga placeringstillgångar på basis av verkligt värde förutom när verkligt värde 
inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. I uppföljningen av kapitalförvalt-
ningens resultat är fokus främst riktat på totalavkastning. I detta mått inklu-
deras såväl realiserade som orealiserade resultat. Detta innebär att även 
 placeringar i onoterade aktier såsom t.ex. Länsförsäkringar AB-aktien ingår 
i denna utvärdering. Bolagets bedömning är att en redovisning till verkligt 
värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen ger den 
bästa informationen för läsarna av årsredovisningen. Av detta skäl väljer 
 bolaget alltid att kategorisera sina finansiella tillgångar såsom finansiella till-
gångar som identifierats som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen. Förutom när 
verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt och när redovisnings-
lagstiftningen inte medger detta vid redovisning i juridisk person. Finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade 
över resultaträkningen utgörs i balansräkningen av aktier i andra företag än 
koncernföretag samt obligationer.

Alla derivat som inte ingår i säkringsredovisning klassificeras som inne-
hav för handelsändamål oavsett syftet med innehavet (i enlighet med IAS 39). 
Finansiella tillgångar som innehas för handelsändamål ingår i kategorin 
 finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna 
redovisade över resultaträkningen. 

Aktier och andelar i koncernföretag värderas från och med 2010  
i moderbolagets balansräkning till verkligt värde.

Lån och kundfordringar
Lån utgörs i balansräkningen av lån till koncernföretag och lån till anställda. 
Kundfordringar utgörs av fordringar på försäkringstagare. Lån och kundfor-
dringar värderas till anskaffningsvärde. Vid varje rapporttillfälle utvärderar 
företaget om det finns objektiva indikationer att lån och kundfordringar är 
i  behov av nedskrivning.

Finansiella skulder värderade till verkligt värde med värdeförändringarna 
redovisade över resultaträkningen
Denna kategori instrument utgörs av derivat med negativa marknadsvärden 
och som inte används för säkringsredovisning. Alla derivat som inte ingår i 
säkringsredovisning klassificeras (i enlighet med IAS 39) som innehav för 
handelsändamål oavsett syftet med innehavet. Finansiella skulder som inne-
has för handelsändamål ingår i kategorin finansiella skulder värderade till 
verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen.

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

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodoha-
vanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida place-
ringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader, 
och som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. 

Värderingsprinciper
Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller 
en skuld regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och 
som har ett intresse av att transaktionen genomförs. Verkligt värde på finan-
siella tillgångar som är noterade på en aktiv marknad motsvaras av tillgång-
ens noterade köpkurs på balansdagen utan avdrag för framtida transaktions-
kostnader.

Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad
Ett finansiellt instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om 
noterade priser med lätthet finns tillgängliga på en börs, hos en handlare, 
mäklare, branschorganisation, företag som tillhandahåller aktuell prisinfor-
mation eller tillsynsmyndighet och dessa priser representerar faktiska och 
regelbundet förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. 

Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad 
Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv, så tar bolaget fram 
det verkliga värdet genom att använda en värderingsteknik. De använda vär-
deringsteknikerna bygger i så hög utsträckning som möjligt på marknadsupp-
gifter och företagsspecifika uppgifter används i så låg grad som möjligt.

Huvudprincipen är att vi värderar onoterade aktier till senast betalt om 
det finns uppgifter som är relevanta. Ett alternativ till detta är att vi värderar 
till senaste emissionskurs om denna inte ligger allt för långt tillbaka i tiden. 

För några aktier får vi externa värderingar eller värden som tagits fram av 
bolagen (detta gäller exempelvis för LFAB, LF PE-Holding AB, Bergvik Skog AB, 
Humlegården Holding mfl värderingsprinciperna för dessa aktier beskrivs 
nedan) och då följer vi dessa om vi bedömer dessa som tillförlitliga. 

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. Substansvärdet för aktien är det samma 
som Länsförsäkringar AB-koncernens redovisade beskattade egna kapital. 
Det som påverkar förändringar i substansvärdet är således årets totalresultat 
i Länsförsäkringar AB-koncernen.

Bolaget äger via dotterbolaget Länsförsäkringar Uppsala Fastighets AB 
aktier i fastighetsbolaget Humlegården Holding 1 och aktier i Länsförsäkringar 
Secondary PE Investment S.A. Dessa aktier värderas till substansvärde. Sub-
stansvärdet för respektive Humlegårdskoncern beräknas som koncerns egna 
kapital plus övervärdet i fastigheter, övervärdet är lika med fastigheternas 
marknadsvärde minus koncernmässigt bokfört värde korrigerat för latent 
skatt, vilket är den värderingsmetod som bäst avspeglar värdet. Fastigheterna 
värderas av externa värderingsföretag och dessa görs med användning av 
ortspriser och fastigheternas kassaflöden. Då marknaden för fastighets-
transaktioner fungerat normalt har det medfört att ortspriser varit tillgäng-
liga och kunnat användas. Den största negativa påverkan på värderingen av 
fastigheterna är en ökning av avkastningskravet. Substansvärdet för Länsför-
säkringar Secondary PE Investment S.A. beräknas utifrån att underliggande 
fonder värderas enligt följande: förvaltarnas senaste rapporterade NAV för 
respektive fond, de europiska förvaltarna använder sig av fair value enligt 
IPEV Valuation Guidlines och de amerikanska förvaltarna använder sig utav 
US GAAP där fair value definieras i ASC Topic 820, justerat för efterföljande 
kassaflöden från Länsförsäkringar Secondary PE Investment S.A. till fon-
derna respektive utbetalningar från fonderna till Länsförsäkringar Secondary 
PE Investment S.A. De parametrar som påverkar om värdet på aktierna ökar/
minskar är dels, i vissa bolag som använder diskonterade kassaflödesmodel-
ler för värdering av bolaget, om framtida vinstmarginaler förändras eller om 
räntan som används för diskontering förändras. I bolag som använder en 
multipelvärdering så påverkas värdet av förändringar i de multiplar som 
används men även av förändringar i de underliggande faktorerna i jämförbara 
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bolag. Utöver detta så påverkas aktiekursen i Länsförsäkringar Secondary 
PE Investment S.A av förändringar i valutakursen på USD och EUR.

Bolaget har ytterligare ett antal onoterade aktier, värderingsprinciperna 
för dessa redovisas i not 24.

Verkligt värde på derivat och nollkupongsobligationer som inte är note-
rade på en aktiv marknad fastställs genom en användning av värderingsmo-
deller som är etablerade på marknaden. Värdena tillhandahålls i allmänhet av 
motparten till derivatet. 

Tillgångarna delas upp i följande tre nivåer med utgångspunkt från hur 
verkligt värde bestäms.

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

Onoterade tillgångar som är klassificerade i nivå 3 har värderats till senaste 
kända köpkurs vilket i vissa fall är bolagets anskaffningsvärde eller till värden 
som erhållits från extern part. 

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

Övriga tillgångar
Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar i form av datorprogram som förvärvats av koncernen 
redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade av- och nedskrivningar. 
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som 
en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida ekonomiska för-
delarna 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 nyttjandeperiod, vilken 
bedömts från 5 till 7 år beroende på tillgångens karaktär. Nyttjandeperioden 
omprövas varje år.

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

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

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur 
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida eko-
nomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av till-
gången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering 
av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens 
redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och 
 förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

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

Beräknade nyttjandeperioder;
 • inventarier, verktyg och installationer  5 år

Tillämpade avskrivningsmetoder samt tillgångarnas restvärden och nyttjan-
deperioder omprövas vid slutet av varje räkenskapsår.

Varulager redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto-
försäljningsvärdet.

Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar 
Materiella och immateriella tillgångar prövas för nedskrivning enligt IAS 36. 
En nedskrivning redovisas när en tillgångs redovisade värde överstiger åter-
vinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde och till-
gångens nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras fram-
tida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och 
den risk som är förknippad med den specifika tillgången.

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

Redovisning av försäkringsavtal
Försäkringsavtal redovisas i enlighet med IFRS 4. Enligt IFRS 4 ska endast 
sådana kontrakt som överför betydande försäkringsrisk mellan försäkrings-
givare och försäkringstagare redovisas som försäkring. Kontrakt som inte 
överför tillräcklig risk redovisas som antingen finansiella instrument eller 
 serviceavtal. Enligt de kontrakt som Länsförsäkringar Uppsala tecknat utgår 
olika belopp vid försäkringsfall, beroende på skadans omfattning och kon-
traktstyp. Även i de fall ersättningen är liten i absoluta tal, är beloppet bety-
dande i relation till det belopp som utbetalas om den försäkrade händelsen 
inte inträffar. Samtliga Länsförsäkringar Uppsalas försäkringskontrakt har 
därför bedömts överföra tillräckligt mycket risk för att de ska klassas som 
försäkring enligt definitionen i IFRS 4. Detta innebär inte någon förändring 
jämfört med tidigare års redovisning.

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

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

Försäkringsersättningar
Försäkringsersättningar utgörs av redovisningsperiodens kostnader för 
inträffande skador vare sig de är anmälda till bolaget eller ej. I de totala 
 försäkringsersättningarna ingår under perioden utbetalda försäkringsersätt-
ningar och förändringar i avsättningar för oreglerade skador. Återvinning 
avseende redan kostnadsförda skador redovisas som en reducering av 
 skadekostnaden.

Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs av avsättning för ej intjänade pre-
mier och kvardröjande risker samt avsättning för oreglerade skador och mot-
svarar förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal. Alla förändringar i för-
säkringstekniska avsättningar redovisas över resultaträkningen.

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risk
Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att täcka 
den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden 
på ingångna försäkringskontrakt. Avsättningen beräknas normalt strikt tids-
proportionellt, enligt en så kallad pro rata temporisberäkning. Om premie-
nivån bedöms vara otillräcklig för att täcka de förväntade skadekostnaderna 
och driftskostnaderna för skadereglering, förstärks de med ett tillägg för 
kvardröjande risker. Denna bedömning innefattar bl.a. uppskattningar av 
framtida skadefrekvenser och andra faktorer som påverkar behovet av 
avsättning för kvardröjande risker. 
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Avsättning för oreglerade skador
Avsättningen för oreglerade skador ska täcka de förväntade framtida utbe-
talningarna för samtliga inträffade skador, inklusive de skador som ännu inte 
rapporterats till bolaget, så kallad IBNR-avsättning. Avsättningen inkluderar 
även kostnader för skadereglering samt förväntad kostnadsökning. Upp-
skattningen av avsättningsbehovet för okända skador görs med aktuariella 
metoder. Det mest väsentliga antagandet som ligger till grund för dessa 
metoder är att historiska utfall kan användas för beräkning av framtida skade-
kostnader. För de större skadorna och för skador med komplicerade ansvars-
förhållanden görs en individuell bedömning. Avsättningarna för oreglerade 
skador är väsentliga för en bedömning av bolagets redovisade resultat och 
ställning, eftersom en avvikelse mot faktiska framtida utbetalningar resulte-
rar i ett avvecklingsresultat som redovisas kommande år. En redogörelse för 
bolagets avvecklingsresultat återfinns i resultatanalysen. Risken för en felak-
tig avsättning kommenteras vidare i not 2. Där åskådliggörs också nuvarande 
avsättning för oreglerade skador genom en beskrivning av skadekostnader-
nas utveckling över tiden.

Avsättningen för oreglerade skador i trafikförsäkring har diskonterats. 
Tyngdpunkten i framtida betalningsflöden uppfyller kraven i Finansinspektio-
nens föreskrifter. Vid diskontering har en diskonteringsränta om 1,0 procent 
använts den direktförsäkrade trafikaffären och 0,6 procent för den mottagna 
trafikaffären, för 2015 var diskonteringsränta för all trafikförsäkring 1,25 pro-
cent. Den totala avsättningen för oreglerade skador i trafikaffären (inklusive 
mottagen återförsäkring och livränterörelsen) uppgår före diskontering till 
1 090,7 (1 137,1) Mkr brutto, motsvarande belopp efter diskontering är 1 033,5 
(1 035,3) Mkr. Diskonteringseffekten i den totala trafikaffären, brutto uppgick 
per 2016-12-31 till 57,3 (101,8) Mkr.  

Från och med 2015 har även avsättningen för oreglerade skador i olycks-
fallsaffären diskonterats. Diskonteringsränta är den samma som använts för 
den mottagna trafikaffären. Den totala avsättningen för oreglerade skador i 
olycksfallsaffären (inklusive mottagen återförsäkring) uppgår före diskonte-
ring till 149,6 (144,6) Mkr brutto, motsvarande belopp efter diskontering är 
133,8 (125,8) Mkr. Diskonteringseffekten i den totala olycksfallsaffären, 
brutto uppgick per 2016-12-31 till 15,8 (18,8) Mkr.  

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska skulder utgörs av den del av 
oreglerade skador som täcks av återförsäkraren baserat på återförsäkrings-
kontrakt. 

Även återförsäkrares andel av avsättningen för oreglerade skador i trafik 
och olycksfallsförsäkring redovisas till diskonterade värden. Återförsäkrares 
andel av avsättning för oreglerade skador i trafikförsäkring uppgår före dis-
kontering till 317,2 (395,6) Mkr, motsvarande belopp efter diskontering är 299,7 
(352,3) Mkr. I trafikaffären uppgår den totala diskonteringseffekten netto till 
39,8 (58,6) Mkr. I olycksfallsaffären är återförsäkrares andel av avsättning för 
oreglerade skador före diskontering 10,2 (10,5) Mkr, motsvarande belopp efter 
diskontering är 9,0 (9,0) Mkr. Total diskonteringseffekt, netto i olycksfallsaffä-
ren uppgår till 14,6 (17,3) Mkr.

Avsättningen för skadelivräntor beräknas enligt vedertagna livförsäk-
ringstekniska metoder, och diskonteras till marknadsränta enligt FFFS 
2013:23.

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

Tillräckligheten i avsättningen för ej intjänade premier testas per verk-
samhetsgren och försäkringsklass. Eventuell otillräcklighet som iakttas i pre-
mieansvaret, korrigeras genom att bokföra en avsättning för kvardröjande 
risker. Förändringen i avsättningen för kvardröjande risk redovisas över 
 resultaträkningen.

Återförsäkring
Kostnader för återförsäkring redovisas i resultaträkningen under posten Pre-
mier för avgiven återförsäkring. Premier för mottagen återförsäkring redovi-
sas under posten Premieinkomst. Den del av risken för vilken återförsäkring 
tecknats redovisas i balansräkningen som Återförsäkrares andel av försäk-
ringstekniska avsättningar. Kontroller för att fastställa eventuella nedskriv-
ningsbehov avseende denna post genomförs löpande och per balansdagen. 
Nedskrivningsbehov föreligger när det bedöms som sannolikt att återförsäk-
raren inte kommer att infria sina åtaganden enligt återförsäkringsavtalen. 

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

Andra redovisningsprinciper av betydelse
Avsättningar och eventualförpliktelser
En avsättning redovisas i balansräkningen när en befintlig legal eller informell 
förpliktelse föreligger som en följd av en inträffad händelse och det också är 
troligt att regleringen av denna förpliktelse kommer att kräva ett utflöde av 
ekonomiska resurser 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 marknadsbe-
dömningar, och om det är lämpligt, de risker som är förknippade med förplik-
telsen. 

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

Den ersättning som bolaget erhåller från Länsförsäkringar Liv är till viss 
del förenad med ett annullationsansvar, vilket innebär att bolaget kan bli åter-
betalningsskyldig om en kund slutar att betala in sina premier. Annullations-
ansvaret är begränsat till tre år från den tidpunkt då en ny försäkring börjat 
gälla. Bolaget sätter av till en annullationsreserv som uppgår till tio procent 
av de tre senaste årens annullationsansvarspliktiga ersättning.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter 
redovisas i resultaträkningen, såvida inte den underliggande transaktionen 
redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatte-
effekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.

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

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångs-
punkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på 
tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur 
redovisade värden på tillgångar 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 reduce-
ras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
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Ersättningar till anställda
Pensioner genom försäkring
Företagets pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade 
genom försäkringsavtal. Pensionsplanen för företagets anställda har 
bedömts vara en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. 
Företaget har dock gjort bedömningen att UFR 6 Pensionsplaner som omfat-
tar flera arbetsgivare är tillämplig även för företagets pensionsplan. Företa-
get saknar tillräcklig 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 avgifts-
bestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de 
intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period. 

Förmånsbestämda pensionsplaner
Redovisningen av förmånsbestämda pensionsplaner har tidigare genom ett 
undantag från Finansinspektionen redovisats på samma sätt som avgiftsbe-
stämda pensionsplaner. Enligt IFRS ska förmånsbestämda planer redovisas 
i enlighet med IAS 19. Företaget saknar tillräcklig information för att möjlig-
göra 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 (personer 
födda år 1955 och tidigare), att den anställde kan avsluta sin tjänstgöring tidi-
gast från och med 62 års ålder. Avsättningen som görs enligt 62-årsregeln 
utgår från en bedömning av förväntat utnyttjande av möjligheten att gå i pen-
sion före 65 års ålder. Grunden för denna bedömning görs med utgångspunkt 
från tidigare observationer och en förväntad löneutveckling (se vidare not 31). 

Kostnader för ersättningar i samband med uppsägningar av personal 
redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, utan realistisk möj-
lighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställ-
ning före den normala tidpunkten. När ersättningar erbjuds för att uppmuntra 
frivillig avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet 
kommer att accepteras och antalet anställda som kommer att acceptera 
erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.

Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och 
redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.

En avsättning för förväntade kostnader för vinstandels- och bonusbetal-
ningar redovisas när en rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana 
betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda föreligger och 
denna förpliktelse kan beräknas tillförlitligt.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i för-
säkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd om Årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2015:12), inklusive ändrings-
föreskrifter och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2. 
Försäkringsföretaget tillämpar s.k. lagbegränsad IFRS och med detta avses 
internationella redovisningsstandarder som har antagits för tilllämpning med 
de begränsningar som följer av RFR 2 och (FFFS 2015:12), inklusive ändringsfö-
reskrifter. 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 redovisning och beskattning.

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 Årsredovisningslagen. Därav har moder-
bolaget värderat andelar i dotterbolag till verkligt värde från och med 2010. 

Dotterbolag
Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärde-
metoden. Som intäkt redovisas endast erhållna utdelningar under förut-
sättning att dessa härrör från vinstmedel som intjänats efter förvärvet. 
Utdelningar som överstiger dessa intjänade vinstmedel betraktas som en 
återbetalning av investeringen och reducerar andelens redovisade värde. 
Nedskrivningsbehov testas löpande.

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

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med rekommenda-
tionen från Rådet för finansiell rapportering (RFR 2). 
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Not 2 Risker och riskhantering

Inledning
Risk och riskhantering är en central del av verksamheten i Länsförsäkringar 
Uppsala. Denna not omfattar en beskrivning av bolagets riskhanteringssys-
tem samt kvantitativa och kvalitativa upplysningar om bolagets risker.

Företagsstyrningssystem
Bolagets företagsstyrningssystem syftar till att säkerställa en tillfredstäl-
lande styrning och ledning av bolaget och uppfyllnad av dess uppdrag och 
mål inom ramen för beslutad risktolerans och uppsatta regelverk. Företags-
styrningssystemet delas in i följande områden:
1. Värdegrund, vision, affärsidé, riskfilosofi, mål och strategi 
2. Organisationsstruktur 
3. Riskhanteringssystem inklusive Intern styrning och kontroll

Ansvaret för bolagets riskarbete ligger hos styrelsen som årligen beslutar om 
bolagets övergripande styrdokument såsom policyer och riktlinjer. Styrelsen 
har tre utskott till sitt förfogande, placeringsutskott, risk- och revisionsut-
skott samt ersättningsutskott.

I placeringsutskottet ingår två styrelseledamöter samt vd. Placeringsut-
skottet har till uppgift att löpande följa utvecklingen av bolagets tillgångar 
och ta beslut om placeringar inom de ramar som styrelsen beslutat. Place-
ringsutskottet tar även fram förslag till eventuella förändringar av normal-
portföljen och det regelverk som styr bolagets kapitalförvaltning. Placerings-
utskottet har minst fyra protokollförda möten per år.

Risk- och revisionsutskottet består av tre styrelseledamöter samt vd. 
Risk- och revisionsutskottet ska svara för beredningen av styrelsens arbete 
med att kvalitetssäkra bolagets interna styrning vad gäller finansiell rappor-
tering, riskhantering och riskkontroll och regelefterlevnad. Risk- och revi-
sionsutskottet gör detta genom att ta del av information från och föra dialog 
med företagsledning, extern- och intern revisor, riskkontroll och compliance. 
Risk- och revisionsutskottet har minst fyra protokollförda möten per år. Vad 
gäller styrelsens ersättningsutskott se not 43.

Varje enhet och affärsområde leds av en chef som rapporterar till vd i bolaget. 
Chefen ansvarar för att bedriva arbetet enligt de styrande dokument, proces-
ser och arbetsinstruktioner som finns föreskrivna samt säkerställa efterlev-
naden av dessa. Således ansvarar denne för den interna styrningen och kon-
trollen och riskhanteringen inom sitt verksamhetsområde. 

Bolagets olika riskbedömningskommittéer har till uppgift att bedöma nya 
och befintliga risker inom sakförsäkrings- och kreditverksamheten. Kommit-
téerna 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. 

System för riskhantering och Intern styrning och kontroll
Länsförsäkringar Uppsalas verksamhet är förenad med risktagande vilket 
medför att bolaget måste ha ett ändamålsenligt system för riskhantering och 
regelefterlevnad. För att uppnå effektivitet måste systemet vara väl integre-
rat med företagsstyrningen och innehålla metoder för intern styrning och 
kontroll. Målet med riskhanteringssystemet är att verksamheten bedrivs med 
ett medvetet risktagande som aldrig äventyrar bolagets långsiktiga lönsam-
het och existens. Riskhanteringssystemet stödjer bolaget i att hantera och 
medvetet styra de risker bolaget utsätts för, så att onödiga risker undviks 
eller inte på något sätt uppmuntras. 

Riskbaserad verksamhetsstyrning
Syftet med bolagets riskbaserade verksamhetsstyrning är att understödja 
verksamheten och dess mål genom att på ett effektivt sätt hantera och ta 
hänsyn till risk. Riskbaserad styrning utförs i verksamheten genom:
 • affärsplanering och genom affärsmässiga beslut ta hänsyn till identifie-

rade risker och framtida händelser med potentiell inverkan på bolagets 
möjlighet att uppfylla sina mål
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 • löpande styrning, hantering och rapportering av risker samt det 
 kapitalkrav som riskerna innebär

 • egen risk och solvens analys (ERSA) som en integrerad del i bolagets 
strategi- och affärsplanering

Bolagets riskfilosofi innebär att risktagande ska utgå från bolagets mål och 
medvetna beslut. Detta innebär inte nödvändigtvis att riskerna ska minimeras 
men ska vara befogade utifrån förväntad avkastning. Länsförsäkringar Upp-
sala ska därför arbeta strukturerat och disciplinerat med riskhantering för att 
skapa möjlighet till beslut som understödjer de långsiktiga målen och därmed 
undvika förluster.  

 Bolagets risker delas, utöver ovanstående kategorier, sedan in efter hu-
ruvida de är eftertraktade i form av önskade, nödvändiga eller icke önskvärda 
risker. Indelningen ger uttryck för bolagets attityd till dess risker och är sam-
stämmig med Länsförsäkringar Uppsalas övergripande strategi.

Beroende på bolagets attityd till de olika riskkategorierna fastställs sedan 
ett regelverk för hur bolaget ska ta alternativt begränsa risk. Limiterna för att 
begränsa riskerna motsvarar bolagets risktolerans per riskkategori. Förutom 
risktoleransen per riskkategori fastställer styrelsen även den övergripande 
risktoleransen och bolagets kapitalmål. Risktoleransen uttrycks som en läg-
sta nivå för kapitalkvoten enligt standardformeln Solvens II och kapitalmålet 
som ett intervall för kapitalkvoten (se avsnitt rapportering av risk för redo-
görelse avseende kapitalkvoten). 

Bolagets samtliga riskkategorier inklusive underkategorier hanteras   
utifrån följande steg:
 • Intern miljö 
 • Målformulering 
 • Händelseidentifiering 
 • Riskbedömning 
 • Riskåtgärder 
 • Kontrollaktiviteter 
 • Information och kommunikation 
 • Uppföljning och utvärdering

I bolagets styrande dokument samt ERSA-dokumentation beskrivs bolagets 
attityd och tolerans mot riskerna samt hur dessa ska hanteras. 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets riskhantering och vd 
ansvarar för riskhanteringen inom den operativa verksamheten enligt styrel-
sens föreskrifter. Det operativa ansvaret för löpande riskhanteringen förde-
las i tre försvarslinjer:

Första försvarslinjen ansvarar för att risker omhändertas och åtgärdas. 
Respektive chef ansvarar för alla risker inom sin underliggande verksamhet.

Riskkontrollfunktionen som är en del av andra försvarslinjen, är organisa-
toriskt direkt underställd vd. Funktionen är objektiv, står oberoende gent-
emot bolagets affär och är fri från påverkan från andra funktioner inom bola-
get. Funktionens övergripande mål är att ge en allsidig och saklig bild av bola-

Länsförsäkringar Uppsalas risker delas in i nedanstående kategorier:

Likviditetsrisk inklusive 
finansieringsrisk
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gets risker, analysera utvecklingen av riskerna samt agera rådgivare till vd och 
styrelse i riskhanteringsfrågor. Vidare utgör riskkontrollfunktionen ett över-
gripande stöd för första försvarslinjen i att identifiera, värdera, styra och rap-
portera risker så att dessa kan fullgöra sitt ansvar att bedriva verksamheten 
med god riskkontroll. Riskkontrollfunktionen rapporterar kvartalsvis till Vd, 
risk- och revisionsutskott och styrelsen och lämnar även en årlig samman-
ställning över utfört arbete under året.

Compliancefunktionen, liksom riskkontrollfunktionen, tillhör den andra 
försvarslinjen och är ett stöd för att bolaget skall arbeta enligt gällande regler 
och har bl a 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 till Vd, risk- och 
revisionsutskott och styrelse, samt lämnar årligen en samlad bedömning 
av hur väl bolagets verksamhet uppfyller gällande regler och normer. 

Den tredje försvarslinjen, internrevision, arbetar på uppdrag av styrelsen. 
Internrevisorerna ska medverka till och kontrollera att verksamheten inom 
bolaget bedrivs mot fastställda mål och i enlighet med styrelsens intentioner 
och riktlinjer genom att utvärdera den interna styrningen och kontrollen. 
Internrevisionen följer också upp riskkontrollfunktionens och compliance-
funktionens arbete.

Aktuarien ansvarar för att beräkna de försäkringstekniska avsättningarna 
och att säkerställa att dessa är tillräckliga för att uppfylla bolagets åtaganden 
enligt ingångna försäkringsavtal. Detta görs både utifrån ett redovisnings och 
ett solvensperspektiv. Aktuarien stöder även verksamheten med prissättning 
av sakförsäkringsaffären exempelvis genom premiekalkyler och riskanpass-
ning av premietariffer.

Egen risk- och solvensanalys (ERSA)
En central och återkommande aktivitet inom ramen för riskhanteringssyste-
met är bolagets egna risk- och solvensanalys (ERSA). ERSA:n utgör en kom-
ponent i styrningen av bolaget och är integrerad med processen för affärs-
planering. Det huvudsakliga syftet med ERSA:n är att säkerställa att bolaget 
har kapital som är, och förblir, tillräckligt för att bära de risker som följer av 
realiserandet av bolagets Färdplan för de närmaste tre åren, inklusive tillfäl-
liga extrema lägen. ERSA:n ska också ge information om hur Färdplanen ska 
genomföras.  

Resultatet av ERSA:n sammanställs i en rapport som ska ge styrelse och 
företagsledning ökad förståelse för frågor kring kapitalbehov och beredskap 
för att vid behov anskaffa kapital och/eller reducera risk om utvecklingen blir 
en annan än enligt de huvudsakliga planeringsförutsättningarna. Rapporten 
godkänns av styrelsen och skickas därefter till Finansinspektionen.

Rapportering av risk
Den externa rapporteringen avseende risk är till stor del styrd av legala krav. 
Bolaget rapporterar kvartalsvis in uppgifter om bland annat kapitalbas och 
kapitalkrav till Finansinspektionen. 

Per 1 januari 2016 har tidigare regler avseende trafikljus och skuldtäckning 
ersatts i och med att Solvens II regelverket trätt i kraft. Bolaget mäter och 
kvantifierar risk i enlighet med Solvens II regelverkets standardformel.  I 
standardformeln mäts risk för riskkategorierna skadeförsäkringsrisk, livför-
säkringsrisk, marknadsrisk, motpartsrisk och operativ risk. 

Bolagets styrelse och ledning får en intern riskrapport en gång per kvartal 
som beskriver bolagets aktuella risksituation. I rapporten framgår hur de 
olika riskerna och relationen mellan kapitalbas och kapitalkrav har utvecklats 
över tiden. Dessutom innehåller rapporten kvalitativ information om bolagets 
övriga risker såsom affärsrisker och operativa risker.

Kapitalkravet motsvarar det sämsta årsresultatet som skulle kunna upp-
stå under tvåhundra slumpmässiga verksamhetsår, givet dagens riskexpone-
ring och antagna diversifieringseffekterna - mellan och inom - de olika risk-
slagen. I beräkningen ingår att mäta kapitalkravet för följande risktyper; ska-
deförsäkringsrisk, livförsäkringsrisk, marknadsrisk, motpartsrisk och opera-
tiv risk. Kapitalkvoten beräknas sedan genom att det totala riskbeloppet ställs 
i relation till bolagets kapitalbas. 

Diagrammet nedan visar hur bolagets kapitalbas, kapitalkrav och kapitalkvot utvecklats 
under det senaste året. Kapitalkvoten redovisas på den vänstra axeln och kapitalbas och 
kapitalkrav på den högra axeln.
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Skadeförsäkringsrisk
Med skadeförsäkringsrisk avses risken för förluster till följd av att skadekost-
naden blir större än förväntat. Bolaget tecknar såväl direkt skadeförsäkring 
som mottagen skadeåterförsäkring inom områdena sjukdom och olycksfalls-
försäkring, egendom, ansvar, motorfordon och trafikförsäkring, samt motta-
gen livåterförsäkring. I bolagets styrande dokument regleras bolagets risk-
tolerans avseende skadeförsäkringsrisk. 

För att begränsa skadeförsäkringsrisken deltar bolaget i ett riskutbyte till-
sammans med de 22 övriga länsförsäkringsbolagen i länsförsäkringsgruppen. 
Hanteringen av riskutbytet administreras inom det gemensamt ägda bolaget 
Länsförsäkringar AB. Riskutbytet innebär att de deltagande bolagen begrän-
sar sina åtaganden i försäkringsavtalen upp till vissa, av styrelsen – per risk-
slag – fastställda belopp (självbehåll), per skada, per händelse och totalt per 
skadeår. Återförsäkringen tar alltså sikte på att begränsa bolagets kostnad 
för egen räkning, i första hand per enskild skada, i andra hand per händelse, 
och i tredje hand för det totala årsresultatet. 

Den del av skadekostnaden som överstiger självbehållet, netto efter åter-
vinning från de skydd som Länsförsäkringar AB i sin tur upphandlat på den 
externa återförsäkringsmarknaden, sprids ut över länsförsäkringsbolagen 
och Länsförsäkringar AB, med fastställda andelar utifrån 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 och förnyas 
eller omförhandlas varje år. Det externa katastrofskyddet ger ett skydd upp 
till 8 miljarder totalt för de 23 länsbolagen och Länsförsäkringar Sak tillsam-
mans. För katastrofskador som överstiger 8 miljarder kronor finns ett internt 
återförsäkringsskydd inom länsförsäkringsgruppen som ger en ytterligare 
kapacitet på drygt 3 miljarder kronor.
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Skyddet för trafikskador är anpassat till begränsningarna i Trafikskadelagen. 
För skador som inträffat utomlands i länder med obegränsat ansvar finns en 
tilläggsförsäkring som ger ett obegränsat skydd.

Skadeförsäkringsrisken består av premierisk, reservrisk och katastrofrisk. 
Innebörden i dessa begrepp och bolagets generella metoder för att hantera 
dessa typer av risker beskrivs nedan. Generellt är premie- och reservrisken 
störst i skadeportföljer med lång avvecklingstid, det vill säga avtal där de 
stora utbetalningarna tenderar att komma först många år framåt i tiden. 
Detta är särskilt märkbart inom trafik-, sjuk- och olycksfallförsäkring, vilka 
tillsammans utgör en relativt stor andel av bolagets avsättning för oreglerade 
skador.

När det gäller trafikskador tillkommer även osäkerhet om den framtida 
kostnadsutvecklingen på grund av att förändrad lagstiftning och myndig-
hetsbeslut i efterhand kan påverka hur trafikförsäkringen belastas med 
 kostnader. 

Premierisk
Premierisk är risken för oförutsedda förluster till följd av att det kommande 
årets skador blir större än förväntat. Det är alltså slumpmässigheten i kom-
mande års skadeutfall som avses och inte underprissättning. Driftkostna-
derna brukar antas vara konstanta, men till viss del hanteras risken i dessa 
inom de operativa riskerna. 

Det finns olika metoder att reducera premierisk. Riskminskning med avse-
ende på osäkerheten i enskilda försäkringsavtal åstadkommes dels genom 
diversifiering, det vill säga genom att utöka portföljen med avtal som är obe-
roende av varandra, dels genom att säkerställa en i organisationen väl förank-
rad prissättningsprocess, så att premien i varje enskilt avtal motsvarar den 
faktiska riskexponeringen. För att säkerställa detta görs inom ramen för pris-
sättningsprocessen löpande uppföljning av tariffer och vid behov görs även 
justeringar av dessa. Därutöver är huvudmetoden för styrning av tecknings-
risker den affärsplan som utformas årligen och fastställs av styrelsen. Bola-
get upprättar även detaljerade interna riktlinjer (riskurvalsregler) för att 
säkerställa en riktig bedömning och kvantifiering av den risk som tecknas. 
I riskurvalsreglerna fastställs inom vilka försäkringsklasser, storlekar, geo-
grafiska områden och sektorer där bolaget är villigt att exponera sig för risk. 
På så sätt säkerställs en lämplig fördelning inom portföljen. Merparten av 
sakförsäkringskontrakten löper på ett år med en inbyggd rättighet för för-
säkringsföretaget att avböja förlängning, eller att ändra villkor och förut-
sättningar vid förlängning.

Reservrisk
Reservrisk är risken för att avsättningen för oreglerade skador inte räcker för 
att reglera inträffade skador. Den hanteras främst genom utvecklade aktua-
riella metoder och en noggrann kontinuerlig uppföljning av anmälda skador.

Utvecklingen av bolagets avsättning för oreglerade skador följs upp 
löpande genom analys av avvecklingsresultatet, d v s en uppföljning av hur 
väl föregående års skadereserver räcker till att täcka kostnaden för inträffade 
skador. Dessa genomgångar innebär att alla skadehandläggare går igenom 
sina oreglerade skador och kontrollerar att den kvarvarande reserven är 
 tillräcklig för att slutreglera skadan. 

Katastrofrisk
Bolagets verksamhetsområde är i första hand begränsat till Uppsala 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 skadedrabbade vid en större skada som exempelvis en brand eller storm-
skada. Främst är det olika typer av egendomsförsäkring (exempelvis fastig-
hets-, lantbruk/skogs- och villaförsäkring) som är särskilt känslig för denna 
geografiska koncentration.

Bolaget är också exponerat för katastrofskador som inträffar i de övriga 
länsförsäkringsbolagen (se ovan beskrivna riskutbyte med de 22 övriga läns-
försäkringsbolagen). Åtagandet är bolagets enskilt största exponering som 
träder in då länsförsäkringsgruppens externa katastrofskydd är uttömt. 

Känslighet för risker hänförliga till försäkringsavtal
Avsättningarna för skadeförsäkringar är känsliga för förändringar i de väsent-
liga antaganden som antytts ovan. Känsligheten för förändringar av några av 
dessa antaganden är svår att kvantifiera, exempelvis förändringar i regle-
ringen av trafikförsäkringen. Nedanstående känslighetsanalyser har genom-
förts genom att mäta effekten på brutto- och nettoavsättningar, vinst före 
skatt och eget kapital av rimligt sannolika förändringar i några centrala anta-
ganden. Effekterna har mätts antagande för antagande, med övriga antagan-
den konstanta och utan någon hänsyn till eventuella diversifieringseffekter. 

Inverkan på  
vinst före skatt

Inverkan på  
eget kapital

Känslighetsanalys, teckningsrisk (tkr) 2016 2015 2016 2015

1 procents förändring 
i totalkostnadsprocent +/–7 224 +/–6 865 +/–5 202 +/–5 355

1 procents förändring i premienivån +/–7 921 +/–7 545 +/–5 703 +/–5 885

1 procents förändring i skadefrekvens +/–6 604 +/–5 506 +/–4 755 +/–4 295

10 procents förändring i premier för 
avgiven återförsäkring +/–5 105 +/–5 166 +/–3 675 +/–4 029

Ovanstående tabell visar hur resultatet före skatt och eget kapital påverkas av förändr-
ingar i olika parametrar.



Noter34 Länsförsäkringar Uppsala 2016

Faktiska skadeanspråk jämfört med tidigare uppskattningar
Utöver känslighetsanalysen utgör också tidigare års skattningar av skade-
kostnaden för enskilda skadeår ett mått på bolagets förmåga att förutse den 
slutliga skadekostnaden. Tabellen nedan visar skadekostnadsutvecklingen 
exklusive skaderegleringskostnader i direkt försäkring för skadeåren 2004 – 
2016 före återförsäkring. 

Av den övre delen av tabellen framgår hur skattningen av den totala ska-
dekostnaden per skadeår utvecklas årsvis. Den nedre delen visar hur stor del 
av detta som finns i balansräkningen. 

Livförsäkringsrisk
Livförsäkringsrisker utgör risken för förluster vid försäkring av enskilda per-
soners liv och hälsa. För Länsförsäkringar Uppsalas del utgörs dessa risker av 
bolagets skadelivräntor, vilket medför att relevanta underkategorier i sin tur 
är livsfallsrisk, kostnadsrisk och omprövningsrisk.

Livsfallsrisken är den huvudsakliga risken i skadelivränterörelsen och inne-
bär risken för att livräntetagarna lever längre än de antaganden som finns i den 
dödlighetsmodell som ligger till grund för värderingen av livräntan. Den över-
tagna skadelivränteaffären medför även en exponering mot kostnadsrisk och 
omprövningsrisk. Kostnadsrisken innebär risken för att kostnaden för adminis-
trationen av försäkringarna blir högre än vad som antagits och omprövningsris-
ken innebär risken för att ny lagstiftning påverkar framtida utbetalningar.

Riskerna hanteras bl a genom en kontinuerlig uppföljning av kostnader 
samt dödligheten inom hela länsförsäkringsgruppens skadelivräntebestånd, 
genom spridning av riskerna genom intern återförsäkring och genom en 
 centraliserad administration.

Vid stress av Livsfallsrisken med 20 %, dvs. att livräntetagarna kommer att 
leva 20 % längre än vad som antagits vid beräkningen av bolagets redovisade 
åtagande, blir bolagets ytterligare kostnad ca 8,5 Mkr.

Marknadsrisk
Med marknadsrisk avses risken för förluster på grund av värdenedgångar i 
placeringstillgångarna och på grund av att försäkringstekniska avsättningar 
ökar i värde om de räntor som används för diskontering sjunker. Marknads-
risker delas in i kategorierna Ränterisk, Aktierisk, Fastighetsrisk, Spreadrisk, 
Valutarisk och Koncentrationsrisk. 

Bolaget har styrande dokument (Policy för kapitalförvaltning, Placerings-
riktlinjer, Riktlinje för skuldtäckning) som anger hur bolaget får placera till-
gångarna och till vilken risk detta får göras. De styrande dokumenten revide-
ras minst en gång per år och beslutas av styrelsen. I detta regelverk har bola-
get även tagit hänsyn till de legala krav såsom aktsamhetsprincipen enligt 
Solvens II som kan påverka hur bolaget får placera kapitalet.

Finansiella tillgångar och skulder, Mkr
Bokfört värde  

2016-12-31
Bokfört värde  

2015-12-31

Tillgångar

Aktier och andelar 1 650,5 1 434,0

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 1 086,2 1 028,0

Lån 0,4 1,4

Derivat 21,0 25,0

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 0,5 0,4

2 758,6 2 488,8

Skulder

Derivat 0,0 0,1

0,0 0,1

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

Skadeår 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt

Uppskattad Skadekostnad:

I slutet av skadeåret  345,4     368,9     406,1     409,3     431,5     397,8     508,9     528,2     411,9     482,0     492,3     497,4     593,2    

– ett år senare  337,9     366,9     397,2     436,9     421,4     384,2     497,6     555,9     414,4     473,6     513,4     494,9    

– två år senare  336,5     360,8     382,6     439,2     417,0     379,2     492,0     526,0     417,9     457,1     520,1    

– tre år senare  328,2     357,9     373,9     431,1     408,8     370,4     481,7     513,5     411,7     452,8    

– fyra år senare  324,7     351,0     366,8     430,5     402,8     364,9     483,4     511,7     406,1    

– fem år senare  321,3     350,7     363,8     430,2     395,9     365,6     476,5     507,1    

– sex år senare  319,3     345,5     360,9     426,7     396,6     363,0     469,9    

– sju år senare  314,2     343,1     356,9     433,1     394,2     359,4    

– åtta år senare  310,6     332,8     355,1     427,5     386,0    

– nio år senare  301,1     335,5     360,0     423,7    

– tio år senare  299,2     335,0     354,6    

– elva år senare  296,2     329,3    

– tolv år senare  291,8    

Nuvarande skattning av total 
skadekostnad  291,8     329,3     354,6     423,7     386,0     359,4     469,9     507,1     406,1     452,8     520,1     494,9     593,2    

Totalt utbetalt  281,9     291,5     322,2     388,4     364,0     333,0     441,7     475,7     360,4     411,3     439,0     395,9     308,4    

Summa kvarstående skadekostnad  9,9     37,9     32,4     35,3     22,0     26,4     28,2     31,4     45,7     41,5     81,1     99,0     284,8     775,7    

Diskonteringseffekt –1,1    –4,2    –3,7    –4,2    –2,6    –3,2    –3,4    –3,9    –5,1    –4,9    –6,2    –6,6    –10,9    –60,1    

Avsättning upptagen  
i balansräkningen  8,8     33,6     28,7     31,1     19,4     23,2     24,8     27,5     40,7     36,6     74,9     92,4     273,9     715,7    

Avsättning avseende skadeår 2003 
och tidigare  54,7    

Avsättning avseende överlåtelseaffär 
inkl livräntor  447,4    

Avsättning avseeende övrig mottagen 
återförsäkring alla skadeår  283,6    

Avsättning avseende 
skaderegleringskostnader alla skadeår  45,3    

Total avsättning upptagen  
i balansräkningen  1 546,7    
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Det övergripande målet för Länsförsäkringar Uppsalas kapitalförvaltning är 
att säkerställa att bolagets åtagande gentemot försäkringstagarna alltid kan 
fullföljas. Förvaltningen ska eftersträva en stabil avkastning över tid, vilket 
innebär att avkastningen inte bör fluktuera i för hög grad mellan åren.

Totalavkastning

%
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20162015201420132012

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

Placeringsutskottet tar årligen, eller oftare om skäl finns, fram förslag till ny 
normalportfölj. Vid framtagandet beaktas alltid fastställd risknivå och bola-
gets kapitalstyrka. Risktagandet i placeringarna anpassas således till balans-
räkningens styrka samt till den nivå på total risk som styrelsen beslutat om. 

I syfte att skapa meravkastning utöver vad normalportföljen ger, har bola-
get valt en aktiv förvaltning av tillgångarna, vilket i sin tur medför att den fak-
tiska 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 normalportföljen. Styrelsen tar 
därmed ställning, dels till vilken risknivå som skall gälla för förvaltningen och 
dels till vilket mandat som ges till den operativa förvaltningsorganisationen 
att söka höja avkastningen genom att avvika från normalportföljen.

Bolagets placeringsutskott tar beslut om den löpande förvaltningen. Den 
operativa förvaltningsorganisationen effektuerar besluten. Eventuella avvi-
kelser från det mandat placeringsutskottet erhållit från styrelsen rapporte-
ras omgående till styrelsen. Placeringsutskottet och styrelsen erhåller regel-
bundet en finansrapport där det framgår hur förvaltningen går och hur bola-
gets placeringstillgångar är placerade. Alla typer av avvikelser gentemot 
bolagets policy och riktlinjer för kapitalförvaltningen rapporteras i finans-
rapporten.

Aktierisk
Aktierisk är bolagets enskilt största marknadsrisk. Totalt har bolaget aktier 
och aktierelaterade instrument till ett värde på cirka 1 651 Mkr, exklusive 
aktier i dotterbolag. Aktier i dotterbolag, cirka 357 Mkr, består i huvudsak av 
fastighetsexponering via innehavet i Humlegården Holding 1 och exponering 
mot onoterade bolag via innehavet i Länsförsäkringar Secondary PE Invest-
ment S.A. Bolaget försöker minska risken i aktieportföljen genom att sprida 
risken på flera olika geografiska områden, samt på flera olika förvaltare för 
att på så sätt minska effekten av att en enskild förvaltare tar felaktiga beslut.

Exponering per region – aktier, 2016
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Diagrammen ovan visar hur bolagets aktieplaceringar fördelar sig på olika geografiska 
områden. Observera att diagrammen visar den geografiska fördelningen exklusive aktier 
i dotterbolag och aktierna i Länsförsäkringar AB. 

Inverkan på resultat  
före skatt

Inverkan på  
eget kapital

Känslighetsanalys,  
aktiekursrisk (tkr) 2016 2015 2016 2015

10 procents nedgång i aktiekurser –165 049 –143 396 –118 836 –111 849

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

Valutakursrisk
Bolaget har både tillgångar och skulder i utländsk valuta. För skuldsidan är 
risken mycket begränsad och är endast hänförlig till ett enskilt återförsäk-
ringskontrakt. På tillgångssidan uppgår den totala valutaexponeringen, före 
effekt av valutasäkring, till cirka 352,7 Mkr. För att begränsa denna risk kurs-
säkras exponeringen med hjälp av valutaterminer. Enligt bolagets placerings-
riktlinjer får den totala valutaexponeringen inte överstiga tio procent av bola-
gets placeringstillgångar, vilket motsvarar cirka 310 Mkr. Per den 31 decem-
ber 2016 var nettoexponeringen på balansräkningen i utländsk valuta cirka 
25,5 Mkr.

Exponering (tkr)

Valuta 2016 2015

USD –6 903 62 800

EUR –17 –4 459

GBP 20 043 5 632

JPY 12 303 9 670

Totalt 25 425 73 643

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

Inverkan på resultat  
före skatt

Inverkan på  
eget kapital

Känslighetsanalys,  
valutakursrisk (tkr) 2016 2015 2016 2015

10 procents nedgång i USD 690 –6 280 538 –4 898

10 procents nedgång i EUR 2 +446 1 +348

10 procents nedgång i GBP –2 004 –563 –1 563 –439

10 procents nedgång i JPY –1 230 –967 –960 –754

Tabellen ovan visar hur resultatet före skatt och eget kapital påverkas av en förändring 
i valutakurser med hänsyn tagen till valutasäkringsinstrument.

Ränterisk
Bolagets placeringar i obligationer och räntebärande värdepapper uppgår 
totalt till cirka 1 087 Mkr. Några räntebärande finansiella skulder finns inte. 
Bolagets ränteportfölj består huvudsakligen av bostadsobligationer, stats-
obligationer och företagsobligationer. Större delen av ränteförvaltningen är 
utlagd på ett så kallat diskretionärt förvaltningsuppdrag där ett avtal reglerar 
hur förvaltningen skall gå till och vilket benchmark som skall vara styrande för 
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förvaltningen. Förvaltaren har även ett mandat att avvika från benchmark för 
att skapa en möjlighet till överavkastning. Durationen i ränteportföljen upp-
går för närvarande till ca 3,8 år och den genomsnittliga räntebindningstiden 
är ca 4,3 år. 

Obligationer och räntebärande tillgångars fördelning per löptid

löptid <1 år 9 462 1%

1 år ≤ löptid < 3 år 465 876 43%

3 år ≤ löptid < 5 år 324 971 30%

5 år ≤ löptid < 10 år 278 582 26%

löptid ≥ 10 år 7 671 1%

Totalt 1 086 561 100%
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Diagrammen ovan visar på hur bolagets räntebärande placeringar fördelar sig på olika 
geografiska marknader (emittenternas ursprung).
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Diagrammen ovan visar hur bolagets räntebärande placeringar fördelar sig på olika 
typer av emittenter.

Bolaget redovisar diskonterade avsättningar för oreglerade skador i trafik-
försäkring. Detta innebär att bolaget har en ränterisk inbyggd i de försäk-
ringstekniska avsättningarna. Totalt uppgår de diskonterade avsättningarna 
för oreglerade skador (netto efter avgiven återförsäkring) i trafik- och olycks-
fallsaffären till 644,6 (614,3) Mkr. Den ackumulerade diskonteringseffekten för 
egen räkning, d v s skillnaden mellan diskonterade och odiskonterade reserver 
uppgår till 54,4 (75,9) Mkr. Även de övertagna skadelivräntorna diskonteras 
vilket innebär att avsättningarna för de oreglerade skadorna på 213,9 (185,5) 
Mkr genererar en ränterisk. 

Inverkan på resultat 
före skatt

Inverkan på  
eget kapital

Känslighetsanalys, ränterisk (tkr) 2016 2015 2016 2015

Förändring av räntenivån med  
plus 1 procentenhet 11 025 15 506 8 600 12 095

Förändring av räntenivån med  
minus 1 procentenhet –20 565 –24 359 –16 041 –19 000

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

Fastighetsrisk
Moderbolagets placeringar i fastigheter uppgår till totalt 0 Mkr (0 Mkr). I kon-
cernen har bolaget dock en exponering i fastigheter via det helägda dotter-
bolaget Länsförsäkringar Uppsala Fastighets AB som äger aktier i fastighets-
bolag. Den mest betydande risken med fastigheter är att fastighetsvärdena 
går ned till följd av olika omvärldsförändringar.

Spreadrisk
Med spreadrisk avses risken för förluster till följd av ändring i differensen 
mellan marknadsräntor på obligationer med kreditrisk och statspappersrän-
tor. För att begränsa spreadrisken har bolaget fastställt riktlinjer för hur de 
räntebärande tillgångarna får placeras, bl a utifrån kreditkvalitet. Dessutom 
finns begränsningar om hur mycket bolaget får placera hos olika emittenter, 
dessa begränsningar styrs bl a med utgångspunkt från gällande skuldtäck-
ningsregler.

Koncentrationsrisk
Koncentrationsrisk är risken för förluster till följd av att placeringstillgångar 
inte är väl diversifierade. Bolagets strävan är att ha en väldiversifierad place-

Finansiella tillgångar och skulder samt försäkringstekniska avsättningar
Redovisat värde Kassaflöden

Tkr Totalt
Utan kontrakts-

enliga  förfall
Med kontrakts - 

enliga förfall 2017 2018–2022 2023–2032 2033–

Finansiella tillgångar 2 758 610 1 651 456 1 107 154 561 739 1 867 340 307 562 21 969

Finansiella skulder 0 0 0 0 0 0 0

Försäkringstekniska avsättningar, f e r 1 567 761 1 567 761 0 518 214 629 728 314 864 104 955

Tabellen ovan visar en analys av kassaflödet där de finansiella tillgångarna och skulderna delats in i kontrakt med kända kassaflöden och kontrakt där flöden inte är kända. Dessutom 
visar tabellen även det förväntade kassaflödet för bolagets försäkringstekniska avsättningar.
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ringsportfölj avseende exempelvis sammansättning av tillgångsslag, geogra-
fiska marknader och enskilda emittenter. Normalportföljens limitnivåer för 
respektive tillgångsslag säkerställer att en god diversifiering mellan tillgångs-
slagen uppnås. Vidare finns även limiter per geografiskt område för att 
begränsa alltför stora aktieplaceringar per enskild geografisk marknad. 

Bolaget har en stor koncentrationsrisk genom det stora strategiska inne-
havet i LFAB-aktien. För att begränsa övriga koncentrationsrisker finns därför 
limiter som ska säkerställa god diversifiering i resterande del av placerings-
portföljen.

Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken för förluster till följd av att motparter inte 
kan fullfölja sina åtaganden och att eventuella säkerheter inte täcker fordran. 
Bolaget har valt att dela in motpartsriskerna i kategorierna motpartsrisker 
inom placeringstillgångarna och motpartsrisker utom placeringstillgångarna.

Med motpartsrisk inom placeringstillgångarna avses risken för att mot-
parten vid handel av finansiella derivat inte kan fullfölja sina åtaganden. Mot-
partsrisk inom placeringstillgångarna innefattar även risken för att banker 
som innehar bolagets likvida medel (innehav på inlåningskonton) inte kan full-
följa sina åtaganden. Denna risk begränsas genom att bolaget ställer krav på 
att motparter i finansiella derivat och kontomedel på bank ska ha en rating 
enligt Standard & Poor’s som är lägst A.

Med motpartsrisker utom placeringstillgångarna avses risken att betal-
ning inte erhålls från återförsäkringsgivare i enlighet med återförsäkrings-
avtalen. För att begränsa denna risk har länsförsäkringsgruppen ett särskilt 
regelverk för vilka externa återförsäkringsgivare som får användas. Minimi-
kravet är att återförsäkringsgivare ska ha minst A-rating enligt Standard & 
Poor’s när det gäller affär med lång avvecklingstid och minst BBB-rating på 
övrig affär. I detta avseende är affär med lång avvecklingstid affär som beräk-
nas ha en längre avvecklingstid än fem år. Dessutom eftersträvas en sprid-
ning på ett flertal olika återförsäkrare.

Bolaget har på balansdagen 334,6 (379,9) Mkr i återförsäkrares andel av 
oreglerade skador, av dessa avser större delen övriga länsförsäkringsbolag 
och endast en mindre del externa återförsäkrare.

Externa återförsäkrares fördelning på olika kreditbetyg (enligt S&P)

Fördelning

Kreditbetyg 2016 2015

AAA 0,1 % 0,0 %

AA 50,1 % 44,8 %

A 44,8 % 54,0 %

BBB 0,2 % 0,7 %

Oratat 4,9 % 0,5 %

100,0 % 100,0 %

Ovanstående tabell visar hur återförsäkringsansvaret är fördelat på återförsäkrare med 

olika kreditbetyg.

Bolaget har inga finansiella tillgångar som är förfallna till betalning eller som 
är nedskrivna. Bolaget har inte någon pant, annan säkerhet eller garantier 
utställda av tredje part för de finansiella tillgångarna utöver det som framgår 
av not 37–40.

Fördelning per ratingkategori (enligt Standard & Poors), 2016
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Fördelning per ratingkategori (enligt Standard & Poors), 2015
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Diagrammet ovan visar hur stor andel av bolagets räntebärande placeringar fördelar sig 
på olika kreditbetyg.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för förluster till följd av att egna åtaganden inte kan 
fullgöras på grund av brist på likvida medel. För Länsförsäkringar Uppsala är 
likviditet normalt inget problem, eftersom premierna i försäkringsrörelsen 
betalas in i förskott och stora skadeutbetalningar ofta är kända långt innan 
de förfaller.

Bolaget har som riktlinje att likviditeten aldrig få understiga 10 Mkr på 
transaktionskonton. Dock ska bolaget sträva mot att ha en likviditet på ca 
20–40 Mkr. Utöver detta finns alltid möjlighet att med två till tre dagars varsel 
göra betydligt större belopp likvida genom försäljning av olika placeringstill-
gångar. Riktlinjerna reglerar hur stor del av placeringsportföljen som måste 
placeras på en aktiv likvid marknad, dvs att tillgången kan realiseras inom 
3 bankdagar.

Under en normal månad har bolaget utbetalningar avseende bl a drifts-
kostnader, skadekostnader och återförsäkringspremier på cirka 65–70 Mkr. 
Inbetalningarna i form av bl a premier, ersättningar från återförsäkrare och 
provisionsersättningar från Länsförsäkringar Bank och Länsförsäkringar Liv 
uppgår till drygt 70–75 Mkr per månad.

Operativa risker
Med operativa risker avses förluster till följd av icke ändamålsenliga eller 
avsaknad av interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa 
händelser.

Målet för Länsförsäkringar Uppsalas arbete med operativa risker är att 
säkerställa att de operativa riskerna inte ska begränsa möjligheterna att nå 
uppsatta verksamhetsmål. Detta förutsätter en effektiv hantering av de ope-
rativa riskerna. Strategin för hantering av operativa risker utgår från insikten 
att operativa risker är en del av bolagets verksamhet. Strategin utgår således 
inte från att samtliga operativa risker kan undvikas, elimineras eller transfere-
ras till annan part. Däremot kan bolaget genom förebyggande arbete och 
ändamålsenlig riskhantering och riskkontroll minska risken för att operativa 
risker materialiseras och kan därmed reducera de konsekvenser som kan 
uppstå till följd av operativa risker. Kostnader för hantering och kontroll av 
operativa risker ska stå i rimlig proportion till den kostnad eller förlust som 
kan uppstå om risken materialiseras. 

För att reducera de operativa riskerna har bolaget interna regelverk och 
väl styrda processer som tydliggör för medarbetare på alla nivåer inom vilka 
ramar som verksamheten ska bedrivas. Identifierade kompetensbrister 
åtgärdas genom regelbundna utbildningar. Nyckelkontroller har införts med 
syfte att dels säkerställa att processernas resultat är korrekta och kompletta 
(riskreducerande) och dels för att dokumentera och samla information för 
rapportering (riskbevakande). Vidare genomför bolaget årligen en företags-
övergripande kontroll för att säkerställa att företagets företagsstyrningssys-
tem och dess beståndsdelar existerar, är kompletta och efterlevs inom orga-
nisationen. 

Incidentrapportering och kundklagomålshantering är också viktiga delar 
av riskarbetet. De incidenter och kundklagomål som inträffar loggas och han-
teras i särskilda system för att möjliggöra analys och förebyggande åtgärder.

En central del i processutvecklingen är att arbeta med ständiga förbätt-
ringar där både medarbetares och kunders synpunkter tas tillvara. 
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Affärsrisk och risker i övrig verksamhet
Med affärsrisk avses risken för förluster till följd av effekter av strategiska 
beslut, en sämre intjäning eller rykten. Affärsrisker är därmed en följd av dels 
interna händelser i bolaget men även externa händelser som konsument eller 
konkurrentbeteende. Bolaget arbetar därför kontinuerligt med bevakning av 
interna och externa händelser som kan innebära risker eller möjligheter.

Inom ramen för arbetet med den lång- och kortsiktiga affärsplanen iden-
tifieras affärsrisker som sedan löpande hanteras i företagsledningen och i 
styrelsen. Skeenden som inte kan förutses leder till ytterligare behandling på 
lednings- och styrelsenivå, när behov av det uppkommer. Som generell prin-
cip gäller att den som svarar för en del av verksamheten i bolaget också sva-
rar för de risker som uppkommer i den verksamheten. Den principen gäller 
även affärsrisker. I bolagets ERSA-process utgör sedan de identifierade 
affärsriskerna basen vid framtagandet av bolagets negativa scenarier och 
stresstester.

Förutom sakförsäkringsverksamheten säljer bolaget livförsäkringar och 
bankprodukter till kunderna för Länsförsäkringar Liv respektive Länsförsäk-
ringar Banks räkning. 

I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank regleras hur stor ersättning 
bolaget skall ha för den förmedlade bankaffären. I detta avtal framgår även 
att Länsförsäkringar Uppsala ska ansvara för 80% av de kundförluster som 
eventuellt uppkommer på de lån som bolaget förmedlat till Länsförsäkringar 
Bank. 



Noter 39Länsförsäkringar Uppsala 2016

Not 3 Premieinkomst

Skadeförsäkringsrörelse
Koncernen Moderbolaget

Tkr 2016 2015 2016 2015 

Direkt försäkring i Sverige 750 004 716 292 750 004 716 292 

Mottagen återförsäkring 42 107 38 248 42 107 38 248 

Summa premieinkomst 792 111 754 540 792 111 754 540

Not 4 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 
 (skadeförsäkringsrörelse)

Avkastning på de tillgångar som motsvarar försäkringstekniska avsättningar har över-
förts från den Icke-tekniska redovisningen till den tekniska redovisningen. Beloppet har 
beräknats på halva premieintäkten samt på medelvärdet av in- och utgående avsätt-
ningar för oreglerade skador efter avgiven återförsäkring under året.

Som räntesats tillämpas för samtliga försäkringsgrenar, exkl trafik och olycksfall, 
genomsnittliga räntan på en 90-dagars statsskuldsväxel plus 1 procentenhet.

För direkt trafikförsäkring och mottagen proportionell trafikåterförsäkring används 
räntesatsen 0,75 %, baserad på de senaste fem årens 7-åriga statsobligation. För motta-
gen icke-proportionell trafikåterförsäkring samt för sjuk- och olycksfallsförsäkring, 
såväl direktförsäkring som mottagen återförsäkring, används räntesatsen 1,25 %, base-
rad på de senaste fem årens 10-åriga statsobligation.

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015 

Överförd kapitalavkastning 23 085 15 295 23 085 15 295 

Räntesats, all affär exkl trafik- och 
olycksfallsförsäkring 0,34 0,71 0,34 0,71 

Trafik, direktförsäkring, samt 
avvecklingsaffären i Trafikreservpoolen 0,75 1,50 0,75 1,50 

Olycksfall, direktförsäkring, samt 
Olycksfallspoolen och Trafikpoolen  
(efter LTK): 1,25 1,50 1,25 1,50

Not 5 Räntesats för diskontering av försäkringstekniska avsättningar

För skadelivräntor, inklusive mottagen återförsäkring avseende skadelivräntor, används 
den av EIOPA definierade diskonteringsräntekurvan. Den är framtagen för att motsvara 
riskfria räntesatser för relevanta durationer och baseras på marknadsnoteringar för 
svenska swapräntor. Därtill finns ett makroekonomiskt antagande om en långsiktig ränta 
på 4,20 %. 

För övrig försäkring används en fast räntesats baserad på den statsobligation som 
har löptid närmast åtagandenas genomsnittliga duration. 

För direkt trafikförsäkring och mottagen proportionell trafikåterförsäkring används 
räntesatsen 0,60 %, baserad på de senaste fem årens 7-åriga statsobligation. 

För mottagen icke-proportionell trafikåterförsäkring samt för sjuk- och olycksfalls-
försäkring, såväl direktförsäkring som mottagen återförsäkring, används räntesatsen 
1,00 %, baserad på de senaste fem årens 10-åriga statsobligation.

Not 6 Försäkringsersättningar

Koncernen och moderbolaget
2016 2015

Skadekostnader hänförliga till årets verksamhet, Tkr Brutto Avgiven Netto Brutto Avgiven Netto

Utbetalda skadeersättningar 309 273 –4 014 305 259 249 040 –5 256 243 784 

Förändring i avsättning för inträffade och rapporterade skador 187 044 –3 802 183 242 168 031 –9 168 022 

Förändring i avsättning för inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) 145 336 –15 039 130 297 124 871 –12 541 112 330 

Driftskostnader för skadereglering 31 824 – 31 824 29 787 – 29 787 

Summa skadekostnader hänförliga till årets verksamhet 673 476 –22 855 650 622 571 729 –17 806 553 923 

Skadekostnader hänförliga till tidigare års verksamhet

Utbetalda skadeersättningar 247 181 –33 178 214 003 270 791 –56 433 214 358 

Förändring i avsättning för inträffade och rapporterade skador –143 458 9 818 –133 640 –182 807 31 994 –150 814 

Förändring i avsättning för inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) –146 082 54 313 –91 769 –89 529 2 833 –86 696 

Driftskostnader för skadereglering 21 216 – 21 216 19 858 – 19 858 

Summa skadekostnader hänförliga till tidigare års verksamhet –21 143 30 953 9 810 18 313 –21 607 –3 293 

Summa försäkringsersättningar 652 334 8 098 660 432 590 043 –39 413 550 630 

Totalt utbetalda försäkringsersättningar

Utbetalda skadeersättningar 556 453 –37 192 519 261 519 832 –61 689 458 142 

Driftskostnader för skadereglering 53 040 – 53 040 49 645 – 49 645 

Summa utbetalda försäkringsersättningar 609 494 –37 192 572 302 569 476 –61 689 507 787 

Förändring i Avsättning för oreglerade skador

Förändring i avsättning för inträffade och rapporterade skador 42 419 6 236 48 654 –14 679 31 985 17 307 

Förändring i avsättning för inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) –1 745 39 054 37 310 35 044 –9 709 25 335 

Förändring i avsättning för skaderegleringskostnader 2 166 – 2 166 201 – 201 

Förändring i Avsättning för oreglerade skador 42 840 45 290 88 130 20 566 22 277 42 843 

Från och med 2015 har bolaget valt att börja diskontera avsättningen för oreglerade skador i olycksfallsaffären. Tidigare har endast avsättningen för oreglerade skador i trafikför-
säkringsaffären diskonterats. Den ytterligare diskonteringseffekt (netto) som förändring medfört uppgår till +17,3 Mkr och har inneburit att 2015 års skadekostnade för egen räkning 
 minskat med motsvarande belopp.
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Not 7 Driftskostnader

Koncernen Moderbolaget

Specifikation av resultatposten 
driftskostnader, Tkr 2016 2015 2016 2015 

Anskaffningskostnader –65 478 –64 700 –65 478 –64 700 

Förändring av förutbetalda 
anskaffningskostnader (+/-) –285 588 –285 588 

Administrationskostnader –66 002 –65 067 –66 002 –65 067 

Provisioner och vinstandelar i avgiven 
återförsäkring (+/-) –455 –441 –455 –441 

Summa –132 219 –129 621 –132 219 –129 621 

Koncernen Moderbolaget

Övriga driftskostnader 2016 2015 2016 2015 

Skaderegleringskostnader ingående i 
Utbetalda försäkringsersättningar –53 040 –49 645 –53 040 –49 645 

Driftskostnader för kapitalförvaltning 
ingående i Kapitalavkastning, kostnader –5 014 –5 280 –5 014 –5 280 

Kostnader för förmedlad affär –106 247 –104 793 –106 247 –104 793 

Summa –164 301 –159 717 –164 301 –159 717 

Summa driftskostnader –296 521 –289 338 –296 521 –289 338 

Koncernen Moderbolaget

Totala driftskostnader uppdelade  
på kostnadsslag 2016 2015 2016 2015 

Direkta och indirekta personalkostnader –148 949 –148 218 –148 949 –148 218 

Lokal- och kontorsomkostnader –33 314 –31 555 –33 314 –31 555 

Provisioner och vinstandelar i mottagen 
återförsäkring –524 –367 –524 –367 

Ombudsersättningar –18 646 –19 337 –18 646 –19 337 

Avskrivningar –7 383 –7 796 –7 383 –7 796 

Övriga driftskostnader –87 705 –82 065 –87 705 –82 065 

Summa –296 521 –289 338 –296 521 –289 338 

Not 8 Övriga tekniska kostnader

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2016 2015 2016 2015 

Nettounderskott 
Trafikförsäkringsföreningen –5 973 –2 551 –5 973 –2 551 

Summa övriga tekniska kostnader –5 973 –2 551 –5 973 –2 551 

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för de försäkringsbolag som har 
rätt att meddela trafikförsäkring i Sverige. Dessa försäkringsbolag är enligt lag skyldiga 
att vara medlemmar i TFF. Föreningens verksamhet styrs till övervägande del av reglerna i 
trafikskadelagen och trafikförsäkringsförordningen. Regeringen fastställer TFF:s stadgar.

En av föreningens huvuduppgifter är att reglera trafikskador som orsakats av okända, 
oförsäkrade och utländska fordon. Andra huvuduppgifter är att ta ut en lagstadgad 
avgift (trafikförsäkringsavgift) av ägare till oförsäkrade fordon samt att delta i det inter-
nationella trafikförsäkringsarbetet (Gröna Kortsamarbetet och vissa andra funktioner). 
TFF har också till uppgift att hantera vissa försäkringsfrågor gällande motorfordon inom 
det frivilliga branschsamarbetet i Sverige (Bilförsäkringskommittén). TFF svarar även för 
administrationen av Trafikskadenämnden.

TFF:s egna intäkter utgörs främst av betalda trafikförsäkringsavgifter och finansiella 
intäkter. Driftskostnaderna och skadekostnaderna överstiger regelmässigt intäkterna 
och det uppkommer årligen ett nettounderskott i TFF:s verksamhet. Av regler i trafik-
skadelagen följer att medlemsbolagen har ett solidariskt ansvar att finansiera detta netto-
underskott. Underskottet fördelas mellan medlemsbolagen på basis av bolagens premie-
volym för trafikförsäkring genom en årlig avräkning som fastställs av TFF:s stämma. 
 Nettounderskottet redovisas i enlighet med en branschgemensam rekommendation.

Specifikation av nettounderskott Trafikförsäkringsföreningen
Tkr

TFF avgifter 7 185 

Erhållen kapitalavkastning TFF 170 

Skador TFF 2015 –12 124 

Driftskostnad TFF –1 204 

Summa –5 973 

Not 9 Kapitalavkastning, intäkter

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2016 2015 2016 2015 

Utdelningar

Utdelningar svenska aktier och andelar 5 329 3 138 9 429 3 138 

Utdelningar utländska aktier och andelar 20 837 779 20 837 779 

Utdelning svenska obligationer 766 594 766 594 

26 932 4 512 31 032 4 512 

Ränteintäkter

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 29 946 32 539 29 946 32 539 

Övriga ränteintäkter 1 280 832 1 280 832 

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

31 226 33 371 31 226 33 371 

Valutakursvinster (netto) – – – –

Realisationsvinster och återförda 
nedskrivningar (netto)

Svenska aktier 7 268 – 7 268 –

Utländska aktier 11 629 74 084 11 629 74 084 

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper – 3 333 – 3 333 

Derivat 5 867 – 5 867 –

24 763 77 417 24 763 77 417 

Summa kapitalavkastning intäkter 82 922 115 300 87 022 115 300 

Not 10 Orealiserade vinster på placeringstillgångar

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2016 2015 2016 2015 

Svenska aktier och andelar 185 956 194 699 185 956 194 011 

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 23 029 – 23 029 –

Derivat – 2 949 – 2 949 

Summa orealiserade vinster på 
placeringstillgångar 208 985 197 648 208 985 196 960 

Not 11 Kapitalavkastning, kostnader

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2016 2015 2016 2015 

Kapitalförvaltningskostnader –5 014 –5 280 –5 014 –5 280 

Räntekostnader

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper –8 507 –10 935 –8 507 –10 935 

Övriga räntekostnader –1 606 –1 656 –1 606 –1 656 

–10 113 –12 591 –10 113 –12 591 

Valutakursförluster (netto) –3 165 –3 311 –3 165 –3 311 

Realisationsförluster (netto)

Svenska aktier – –13 139 – –13 139 

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper –5 682 – –5 682 –

–5 682 –13 139 –5 682 –13 139 

Summa kapitalavkastning kostnader –23 973 –34 320 –23 973 –34 320 
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Not 12 Orealiserade förluster på placeringstillgångar

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2016 2015 2016 2015 

Utländska aktier och andelar –13 483 –55 994 –13 483 –55 994 

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper – –24 974 – –24 974 

Derivat –4 943 – –4 943 –

Summa orealiserade vinster på 
placeringstillgångar –18 425 –80 968 –18 425 –80 968 

Not 13 Nettovinst/förlust per kategori av finansiella instrument i koncernen

Årets nettovinst/förlust

Finansiella Tillgångar, Tkr

Finansiella tillgångar identifierade 
som poster värderade till verkligt 

värde över resultaträkningen
Innehav för 

handelsändamål Lånefordringar
Finansiella instrument 

som kan säljas Summa

Aktier och andelar 222 991 – – – 222 991 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 37 774 – – – 37 774 

Derivat 1 613 –12 546 – – –10 933 

Övriga fordringar –355 – 30 – –325 

Summa 262 023 –12 546 30 – 249 507 

Föregående års nettovinst/förlust

Finansiella Tillgångar, Tkr

Finansiella tillgångar identifierade 
som poster värderade till verkligt 

värde över resultaträkningen
Innehav för 

handelsändamål Lånefordringar
Finansiella instrument 

som kan säljas Summa

Aktier och andelar 203 018 – – – 203 018 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper –2 170 – – – –2 170 

Derivat 3 115 – – – 3 115 

Övriga fordringar –52 – 56 – 4 

Summa 203 910 – 56 – 203 966 

Finansiella Skulder

Derivat – –6 131 – – –6 131 

Summa – –6 131 – – –6 131 

        

Not 14 Övriga intäkter och kostnader

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2016 2015 2016 2015 

Övriga intäkter

Provisioner och andra ersättningar från Liv 22 567 25 285 22 567 25 285 

Provisioner och andra ersättningar från 
Bank och Fond 91 244 81 106 91 244 81 106 

Provisioner och andra ersättningar från 
förmedlad sakförsäkring 5 803 2 289 5 803 2 289 

Provisioner och andra ersättningar från 
Fastighetsförmedling 2 723 2 694 2 723 2 694 

Summa intäkter 122 337 111 374 122 337 111 374 

Övriga kostnader

Driftskostnader för Liv –23 993 –26 450 –23 993 –26 450 

Driftskostnader för Bank och Fond –77 613 –74 017 –77 613 –74 017 

Driftskostnader för förmedlad 
sakförsäkring –4 480 –2 333 –4 480 –2 333 

Driftskostnader för Fastighetsförmedling –2 040 –1 992 –2 040 –1 992 

Summa kostnader –108 127 –104 793 –108 127 –104 793 

Summa intäkter och kostnader 14 210 6 582 14 210 6 582 

       

Not 15 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget

Tkr 2016 2015 

Avsättning till/upplösning av säkerhetsreserv 4 100 –57 206 

Summa bokslutsdispositioner 4 100 –57 206 
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Not 16 Skatter

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2016 2015 2016 2015 

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

Periodens skattekostnad –26 –12 0 0 

Justering av skatt hänförlig till tidigare år –3 0 –3 0 

Summa Aktuell skatt –29 –12 –3 0 

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

Uppskjuten skatt avseende aktiverat 
underskott 0 –10 336 0 –10 256 

Uppskjuten skatt på orealiserade vinster –30 893 –8 060 –30 893 –8 060 

Uppskjuten skatt avseende 
pensionskostnader enligt 62-årsregeln –256 –1 681 –256 –1 681 

Uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade 
reserver 893 –12 589  –    –   

Summa Uppskjuten skatt –30 255 –32 666 –31 149 –19 997 

Totalt redovisad skattekostnad –30 285 –32 678 –31 151 –19 997

 

Koncernen 2016 (%) 2016 2015 (%) 2015 

Resultat före skatt 187 689 211 899

Skatt enligt gällande skattesats för 
moderbolaget 22,0 –41 292 22,0 –46 618 

Skatteeffekt av:

   ej avdragsgilla kostnader 0,3 –651 3,1 –6 570 

   ej skattepliktiga intäkter –6,7 12 576 –6,5 13 773 

   skattepliktiga ej bokförda intäkter 0,4 –659 –0,3 569 

Omvärdering av uppskjuten skatt 0,1 –256 –3,0 6 252 

Skatt hänförlig till tidigare år 0,0 –3 0,0 –84 

Redovisad skattekostnad 16,1 –30 285 15,4 –32 678 

Moderbolaget 2016 (%) 2016 2015 (%) 2015 

Resultat före skatt 195 735 150 031

Skatt enligt gällande skattesats för 
moderbolaget 22,0 –43 062 22,0 –33 007 

Skatteeffekt av:

   ej avdragsgilla kostnader 0,3 –651 4,4 –6 570 

   ej skattepliktiga intäkter –6,9 13 479 –9,2 13 773 

   skattepliktiga ej bokförda intäkter 0,3 –659 0,3 –446 

Omvärdering av uppskjuten skatt 0,1 –256 –4,2 6 252 

Skatt hänförlig till tidigare år 0,0 –3 0,0 0 

Redovisad skattekostnad 15,9 –31 151 13,3 –19 997 

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

Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto

Koncernen 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Immateriella tillgångar – – 0 818 0 –818 

Andra finansiella placeringstillgångar – – 166 879 135 986 –166 879 –135 986 

Obeskattade reserver – – 152 447 153 340 –152 447 –153 340 

Avsättning för pensioner 1 291 1 547 – – 1 291 1 547 

Skattefordringar/skatteskulder 1 291 1 547 319 325 290 143 –318 034 –288 596

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

Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto

Moderbolaget 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Andra finansiella placeringstillgångar – – 166 879 135 986 –166 879 –135 986 

Avsättning för pensioner 1 291 1 547 – – 1 291 1 547 

Skattefordringar/skatteskulder 1 291 1 547 166 879 135 986 –165 588 –134 439 

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag 

Koncernen
Balans per  

1 jan 2015
Redovisat över 

resultaträkningen
Tillkommer  
via förvärv

Effekt av förändrad 
bolagsskattesats  

redovisad över  
resultaträkningen

Balans per  
31 dec 2015

Immateriella tillgångar 818 – – – 818 

Andra finansiella placeringstillgångar 127 926 8 060 – – 135 986 

Underskottsavdrag –10 336 10 336 – – 0 

Obeskattade reserver 140 751 12 589 – – 153 340 

Avsättning för pensioner –3 228 1 681 – – –1 547 

255 930 32 666 – – 288 596 

Koncernen
Balans per  

1 jan 2016

Redovisat  
över resultat-

räkningen
Justering  

tidigare år

Effekt av förändrad 
bolagsskattesats 

redovisad över 
resultaträkningen

Balans per  
31 dec 2016

Immateriella tillgångar 818 – –818 – 0 

Andra finansiella placeringstillgångar 135 986 30 893 – – 166 879 

Obeskattade reserver 153 340 –893 – – 152 447 

Avsättning för pensioner –1 547 256 – – –1 291 

288 596 30 255 –818 – 318 034 
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Not 16 Skatter, forts.

Moderbolaget
Balans per  

1 jan 2015

Redovisat  
över resultat-

räkningen
Tillkommer  
via förvärv

Effekt av förändrad 
bolagsskattesats 

redovisad över 
resultaträkningen

Balans per  
31 dec 2015

Andra finansiella placeringstillgångar 127 926 8 060 – – 135 986 

Underskottsavdrag –10 256 10 256 – – 0 

Avsättning för pensioner –3 228 1 681 – – –1 547 

114 442 19 997 – – 134 439 

        

Moderbolaget
Balans per  

1 jan 2016

Redovisat  
över resultat-

räkningen
Tillkommer  
via förvärv

Effekt av förändrad 
bolagsskattesats 

redovisad över 
resultaträkningen

Balans per  
31 dec 2016

Andra finansiella placeringstillgångar 135 986 30 893 – – 166 879 

Avsättning för pensioner –1 547 256 – – –1 291 

134 439 31 149 – – 165 588

Not 17 Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen

Tkr
Balanserade utgifter för internt 

utvecklade datasystem
Övriga förvärvade immateriella 

tillgångar Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 2015-01-01 31 383 4 822 36 205 

Övriga investeringar – – –

Utgående balans 2015-12-31 31 383 4 822 36 205 

Ingående balans 2016-01-01 31 383 4 822 36 205 

Övriga investeringar – – –

Utgående balans 2016-12-31 31 383 4 822 36 205 

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 2015-01-01 –30 700 –4 130 –34 829 

Årets avskrivningar –247 –688 –935 

Utgående balans 2015-12-31 –30 947 –4 818 –35 765 

Ingående balans 2016-01-01 –30 947 –4 818 –35 765 

Årets avskrivningar –248 – –248 

Utgående balans 2016-12-31 –31 195 –4 818 –36 012 

Redovisade värden

Per 2015-01-01 684 692 1 376 

Per 2015-12-31 437 4 441 

Per 2016-01-01 437 4 441 

Per 2016-12-31 189 4 193 

Årets avskrivningar ingår i nedanstående rader i resultaträkningen för 2015:

Resultat i dotterbolag – –688 –688 

Driftskostnader –247 0 –247 

–247 –688 –935

Årets avskrivningar ingår i nedanstående rader i resultaträkningen för 2016:

Resultat i dotterbolag – – –

Driftskostnader –248 – –248 

–248 – –248 
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Not 17 Immateriella anläggningstillgångar, forts.

Moderbolaget
Balanserade utgifter för internt 

utvecklade datasystem
Övriga förvärvade  

immateriella tillgångar Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 2015-01-01 2 438 – 2 438 

Övriga investeringar – – –

Utgående balans 2015-12-31 2 438 – 2 438 

Ingående balans 2016-01-01 2 438 – 2 438 

Övriga investeringar – – –

Utgående balans 2016-12-31 2 438 – 2 438 

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 2015-01-01 –1 754 – –1 754 

Årets avskrivningar –247 – –247 

Utgående balans 2015-12-31 –2 002 – –2 002 

Ingående balans 2016-01-01 –2 002 – –2 002 

Årets avskrivningar –248 – –248 

Utgående balans 2016-12-31 –2 249 – –2 249 

Redovisade värden

Per 2015-01-01 684 – 684 

Per 2015-12-31 437 – 437 

Per 2016-01-01 437 – 437 

Per 2016-12-31 189 – 189 

Årets avskrivningar ingår i nedanstående rader i resultaträkningen för 2015:

Driftskostnader –247 – –247 

–247 – –247 

Årets avskrivningar ingår i nedanstående rader i resultaträkningen för 2016:

Driftskostnader –248 – –248 

–248 – –248

Not 18 Aktier och andelar i koncernföretag samt lån till koncernföretag

Ägarandel i %

Tkr Dotterföretagets säte 2016 2015 

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

Bocity i Uppsala AB (nom.värde 100 000 kr) Uppsala 100% 100%

Moderbolaget

Tkr 2016 2015 

Verkligt värde

Vid årets början 300 674 244 086 

Inköp – –

Försäljningar – –

Förändring verkligt värde 56 564 56 588 

Utgående balans 31 december 357 238 300 674 

Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterföretag

Dotterföretag / Organisationsnummer / Säte Antal aktier Andelar i %
2016  

Redovisat värde
2015  

Redovisat värde

Länsförsäkringar Uppsala Fastighets AB, 556683-4023, Uppsala 1 000 100% 356 917 300 478 

Bocity i Uppsala AB, 556701-5085, Uppsala 1 000 100% 321 196 

Summa aktier och andelar i koncernföretag 357 238 300 674 

Andelarnas verkliga värde

Tkr 2016 2015 

Verkligt värde 357 238 300 674 

Lån till koncernföretag
Moderbolaget

Tkr 2016 2015 

Vid årets början 1 295 1 660 

Årets förändring –988 –364 

Utgående balans 31 december 308 1 295
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Not 19 Aktier och andelar

Verkligt värde Anskaffningsvärde

Tkr 2016 2015 2016 2015 

Koncernen 2 007 731 1 734 638 994 130 898 861 

Moderbolaget 1 650 493 1 433 965 910 738 815 813 

Ytterligare information om finansiella instrument lämnas i not 24

Not 20 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Verkligt värde Anskaffningsvärde

Tkr 2016 2015 2016 2015 

Koncernen och moderbolaget

Svenska staten 35 456 49 427 34 260 49 591 

Svenska kommuner 17 870 21 070 17 963 21 080 

Svenska bostadsinstitut 549 345 533 222 549 393 535 772 

Övriga svenska emittenter 37 361 132 685 35 423 130 769 

Utländska stater 63 317 – 63 600 –

Övriga utländska emittenter 382 806 291 591 366 345 293 692 

Summa 1 086 155 1 027 995 1 066 984 1 030 905 

Varav noterade värdepapper 1 070 946 1 012 744 1 053 608 1 017 528 

Positiv skillnad till följd av att bokfört värde 
överstiger nominella värden1) 58 253 58 629 – –
1) Avser enbart eget innehav eftersom tillförlitliga uppgifter om nominellt värde i räntefonder 

inte kunnat erhållas.

Not 21 Övriga lån

Verkligt värde Anskaffnings-värde

Tkr 2016 2015 2016 2015 

Koncernen

Reverslån 406 1 463 406 1 463 

Summa 406 1 463 406 1 463 

Moderbolaget

Reverslån 406 1 463 406 1 463 

Summa 406 1 463 406 1 463 

Not 22 Derivat

Verkligt värde Anskaffningsvärde

Derivatinstrument med positiva värden 
Tkr 2016 2015 2016 2015 

Koncernen och moderbolaget

Aktieoptioner 18 246 24 236 13 690 13 369 

Valutaterminer 2 753 744 – –

Summa 20 999 24 979 13 690 13 369 

Verkligt värde Anskaffningsvärde

Derivatinstrument med negativa värden 2016 2015 2016 2015 

Koncernen och moderbolaget

Valutaterminer – –81 – –

Summa – –81 –

Aktieoptionerna är warranter med exponering mot USA, Europa och Sverige. 
Valutaterminerna avser tremånaders standardiserade valutaterminer och är avsedda 

att täcka av den valutaexponering bolaget har i placeringtillgångar i utländsk valuta. Per 
2016-12-31 hade bolaget valutaterminer i USD motsvarande 230 MSEK och i EUR motsva-
rande 98 MSEK.

Not 23 Fordringar avseende direkt försäkring

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2016 2015 2016 2015 

Fordringar hos försäkringstagare 197 005 189 973 197 005 189 973 

Fordringar hos försäkringsföretag 66 052 59 973 66 052 59 973 

Summa 263 057 249 947 263 057 249 947 
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Not 24 Kategorier av finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen

Koncernen 2016
Tillg. som bestämts 

tillhöra kategorin
Innehav för 

handelsändamål
Låne- 

fordringar
Summa  

redovisat värde
Verkligt  

värde
Anskaffnings- 

värde

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 2 007 731 – – 2 007 731 2 007 731 994 130

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 086 155 – – 1 086 155 1 086 155 1 066 984

Övriga lån – – 406 406 406 406

Övriga finansiella placeringstillgångar

– Derivat 20 999 – – 20 999 20 999 13 690

Icke-finansiella tillgångar 556 – – 556 556 533

Summa 3 115 441 – 406 3 115 847 3 115 847 2 075 744

Finansiella skulder

Derivat – – – – – –

Summa – – – – – –

Koncernen 2015

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 1 734 638 – – 1 734 638 1 734 638 898 861

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 027 995 – – 1 027 995 1 027 995 1 030 905

Övriga lån 0 – 1 463 1 463 1 463 1 463

Övriga finansiella placeringstillgångar

– Derivat 24 979 – – 24 979 24 979 13 369

Icke-finansiella tillgångar 441 – – 441 441 441

Summa 2 788 054 – 1 463 2 789 517 2 789 517 1 945 038

Finansiella skulder

Derivat – –81 – –81 –81 –

Summa – –81 – –81 –81 –

Moderbolaget 2016

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 1 650 493 – – 1 650 493 1 650 493 910 738

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 086 155 – – 1 086 155 1 086 155 1 066 984

Övriga lån – – 406 406 406 406

Övriga finansiella placeringstillgångar

– Derivat 20 999 – – 20 999 20 999 13 690

Icke-finansiella tillgångar 556 – – 556 556 533

Summa 2 758 203 – 406 2 758 610 2 758 610 1 992 352

Finansiella skulder

Derivat – – – – – –

Summa – – – – – –

Moderbolaget 2015

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 1 433 965 – – 1 433 965 1 433 965 815 813

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 027 995 – – 1 027 995 1 027 995 1 030 905

Övriga lån – – 1 463 1 463 1 463 1 463

Övriga finansiella placeringstillgångar

– Derivat 24 979 – – 24 979 24 979 13 369

Icke-finansiella tillgångar 441 – – 441 441 441

Summa 2 487 381 – 1 463 2 488 843 2 488 843 1 861 990

Finansiella skulder

Derivat – –81 – –81 –81 –

Summa – –81 – –81 –81 –
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Not 24 Kategorier av finansiella tillgångar och skulder, forts.

Vissa upplysningar om finansiella instrument som värderats till  
verkligt värde i balansräkningen
Verkliga värden för finansiella tillgångar och skulder som handlas på en aktiv marknad 
baseras på noterade priser. För övriga finansiella instrument använder sig bolaget av 
andra värderingstekniker. Finansiella instrument där handeln inte är frekvent och det 
verkliga värdet därför mindre objektivt, krävs i varierande utsträckning att bolaget gör 
bedömningar beroende på likviditet, koncentrationer, osäkerheter beträffande mark-
nadsfaktorer, prisantaganden och andra risker som påverkar ett specifikt instrument. 

Bolaget har därför fastställt instruktion för värdering till verkligt värde. CFO har det 
övergripande ansvaret för att kontrollera alla väsentliga värderingar till verkligt värde, 
inklusive värderingar i Nivå 3, och  rapporterar direkt till vd och bolagets placerings-
utskott. Väsentliga värderingsfrågor rapporteras och diskuteras även i bolagets Risk- 
och revisionsutskott.

När verkligt värde för en tillgång eller skuld ska fastställas, använder koncernen 
observerbara data i så stor utsträckning som möjligt. Verkliga värden kategoriseras 

i olika nivåer i en verkligt värde hierarki baserat på indata som används i värderings-
tekniken enligt följande:
Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för identiska instrument 
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 
1. Denna kategori inkluderar instrument som värderas baserat på noterade priser på 
aktiva marknader för liknande instrument, noterade priser för identiska eller liknande 
instrument som handlas på marknader som inte är aktiva, eller andra värderingstekniker 
där all väsentlig indata är direkt och indirekt observerbar på marknaden.
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. Denna kategori inkluderar 
alla instrument där värderingstekniken innefattar indata som inte baseras på observer-
bar data och där den har en väsentlig påverkan på värderingen. 

Ytterligare information om antaganden som gjorts vid värdering till verkligt värde liksom 
kvantitativa upplysningar om värderingar till verkligt värde och känsligheter framgår 
nedan. 

I nedanstående tabeller lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestämts för de 
finansiella instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen. 

Koncernen 2016 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 544 470 1 364 569 98 693 2 007 731

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 1 070 946 – 15 209 1 086 155

Övriga lån – – 406 406

Övriga finansiella placeringstillgångar

– Derivat 2 753 18 246 – 20 999

Icke-finansiella tillgångar – 556 – 556

Summa 1 618 169 1 383 370 114 308 3 115 847

Finansiella skulder

– Derivat – – – –

Summa – – – –

Moderbolaget 2016 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 544 470 1 007 331 98 693 1 650 493

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 1 070 946 – 15 209 1 086 155

Övriga lån – – 406 406

Övriga finansiella placeringstillgångar

– Derivat 2 753 18 246 – 20 999

Icke-finansiella tillgångar – 556 – 556

Summa 1 618 169 1 026 133 114 308 2 758 610

Finansiella skulder

– Derivat – – – –

Summa – – – –

Koncernen 2015 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 432 729 1 207 556 94 353 1 734 638

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 992 744 20 000 15 252 1 027 995

Övriga lån – – 1 463 1 463

Övriga finansiella placeringstillgångar

– Derivat 744 24 236 – 24 979

Icke-finansiella tillgångar – 441 – 441

Summa 1 426 216 1 252 233 111 068 2 789 517

Finansiella skulder

– Derivat –81 – – –81

Summa –81 – – –81

Moderbolaget 2015 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 432 729 907 078 94 158 1 433 965

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 992 744 20 000 15 252 1 027 995

Övriga lån – – 1 463 1 463

Övriga finansiella placeringstillgångar

– Derivat 744 24 236 – 24 979

Icke-finansiella tillgångar – 441 – 441

Summa 1 426 216 951 755 110 872 2 488 843

Finansiella skulder

– Derivat –81 – – –81

Summa –81 – – –81
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Not 24 Kategorier av finansiella tillgångar och skulder, forts.

I tabellen nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för sådana finansiella instrument som värderats till verkligt värde i balansräkningen med 
 utgångspunkt från en värderingsteknik som bygger på icke-observerbara indata (nivå 3).

Aktier och andelar 

Obligationer och 
andra ränte-

bärande 
värdepapper Övriga lån

Övriga finansiella 
placerings-

tillgångar
Icke-finansiella 

tillgångar Totalt

Öppningsbalans 2016-01-01 94 158 15 252 1 463 – – 110 872

Totalt redovisade vinster och förluster:

- redovisat i årets resultat 4 546 –43 – – – 4 503

- redovisat direkt i eget kapital – – – – – –

Anskaffningsvärde förvärv 10 – – – – 10

Försäljningslikvid försäljning –20 – –1 056 – – –1 077

Förflyttning ut från nivå 3 – – – – – –

Förflyttning in till nivå 3 – – – – – –

Utgående balans 2016-12-31 98 693 15 209 406 – – 114 308

Vinster och förluster redovisade i årets resultat för 
tillgångar som ingår i den utgående balansen 2016-12-31 4 525 – – – – 4 525

Värderingstekniker och känslighetsanalys
Innehaven som redovisas i nivå 3 avser onoterade innehav i aktier, förlagslån och lån. En 
stor del av innehavet avser aktier och förlagslån i Bergvik Skog AB där det finns en värde-
ring som är gjord av Pöyry Management Consulting (Sweden) AB. Värderingen visar på 
att aktierna i Bergvik Skog AB bör värderas till 4 200 tkr per aktie.  Utöver dessa innehav 
finns mindre innehav i utvecklingsbolag inom sektorn för förnyelsebar energi. Då dessa 
bolag befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede finns en stor osäkerhet om framtida vär-
dering. I ett värsta scenario kan värdet på dessa investeringar bli noll, men i ett gynn-
samt scenario kan stora övervärden skapas. 

Nedan redovisas värderingsmodellerna för de två största innehaven som  
redovisas i nivå 3:
Bergvik Skog AB (96,6 Mkr), aktierna värderas enligt en modell som Pöyry Management 
Consulting (Sweden) AB har utarbetat för att värdera biologiska tillgångar.  Framtida 
 kassaflöde har uppskattats och dessa har diskonterats med en räntesats som står i sam-
band med förväntade kassaflöden. Värderingen bygger på ett antal förutsättningar och 
bedömningar. Även relativt små förändringar av förutsättningarna leder till stora änd-
ringar av värdet. De parametrar som har störst påverkan förutom förändring av diskon-
teringsräntan är förändringar i den långsiktiga pris- och kostnadsnivån. Använd diskon-
teringsränta är 4,9%. Om diskonteringsräntan höjs med 0,25%-enheter så minskar vär-
det per aktie med ca –9,0 % och om diskonteringsräntan sänkts med 0,25%-enheter så 
ökar värdet per aktie med ca +10,0 %.

Förlagslån Bergvik Skog AB (15,2 Mkr), värdet på förlagslånet är beräknat genom att dis-
kontera framtida räntebetalningar. Därvid har antagits att ingen ytterligare ränta kom-
mer att kapitaliseras samt att förlagslånet löses vid första möjliga tillfälle – mars 2021. 
Det finns emellertid inget fullt jämförbart noterat instrument. Riskpremien kan inte 
 avläsas från någon marknad utan blir resultat av en bilateral förhandling. Diskonterings-
räntan är i värderingen satt till 5,0%, vilket ska motsvara den marginella investerarens 
avkastningskrav. Värdet på förlagsbevisen varierar med diskonteringsräntan, dvs. den 
marginella investerarens avkastningskrav. Med en procentenhets högre diskonterings-
ränta faller värdet på förlagsbevisen till 1,1 gånger det bokförda värdet (–3,4%). Värdet 
ökar till 1,18 gånger det bokförda värdet om diskonteringsräntan faller en procentenhet 
(+3,6%).
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Not 25 Materiella tillgångar

Koncernen Moderbolaget

Tkr Inventarier Övrigt Totalt Inventarier Övrigt Totalt

Anskaffningsvärde

Ingående balans 2015-01-01 56 217 – 56 217 54 185 – 54 185 

Förvärv 4 520 – 4 520 3 831 – 3 831 

Avyttringar –2 443 – –2 443 –2 443 – –2 443 

Utgående balans 2015-12-31 58 293 – 58 293 55 572 – 55 572 

Ingående balans 2016-01-01 58 293 – 58 293 55 572 – 55 572 

Förvärv 1 070 – 1 070 1 070 – 1 070 

Utrangeringar –2 069 – –2 069 – – –

Avyttringar –3 122 – –3 122 –3 122 – –3 122 

Utgående balans 2016-12-31 54 173 – 54 173 53 520 – 53 520 

Avskrivningar

Ingående balans 2015-01-01 –28 748 – –28 748 –28 162 – –28 162 

Årets avskrivningar –7 586 – –7 586 –7 549 – –7 549 

Avyttringar 1 306 – 1 306 1 306 – 1 306 

Utgående balans 2015-12-31 –35 027 – –35 027 –34 405 – –34 405 

Ingående balans 2016-01-01 –35 027 – –35 027 –34 405 – –34 405 

Årets avskrivningar –7 166 – –7 166 –7 135 – –7 135 

Avyttringar 1 301 – 1 301 1 301 – 1 301 

Utgående balans 2016-12-31 –40 892 – –40 892 –40 239 – –40 239 

Redovisade värden

2015-01-01 23 266 – 23 266 21 167 – 21 167 

2015-12-31 23 266 – 23 266 21 167 – 21 167 

2016-01-01 23 266 – 23 266 21 167 – 21 167 

2016-12-31 13 281 – 13 281 13 281 – 13 281

Not 26 Förutbetalda anskaffningskostnader

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2016 2015 2016 2015 

Ingående balans 19 855 19 855 19 855 19 267 

Årets aktivering 19 569 19 855 19 569 19 855 

Årets avskrivning –19 855 –19 855 –19 855 –19 267 

Utgående balans 19 569 19 855 19 569 19 855 

Not 27 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2016 2015 2016 2015 

Premier betalda i efterskott 422 397 422 397 

Övriga förutbetalda kostnader 26 246 16 052 25 546 15 377 

Utgående balans 26 667 16 449 25 968 15 774 

       

Not 28 Obeskattade reserver

Moderbolaget

Tkr 2016 2015 

Säkerhetsreserv 658 106 662 206

Utjämningsfond 34 777 34 777

Summa obeskattade reserver 692 883 696 982
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Not 29 Ej intjänade premier och kvardröjande risker

2016 2015

Koncernen och moderbolaget 
Tkr Brutto

Återför-  
säkrares andel Netto Brutto

Återför- 
säkrares andel Netto

Avsättning för ej intjänade premier

Ingående balans 332 928 – 332 928 316 832 – 316 832 

Försäkringar tecknade under perioden 350 050 – 350 050 332 928 – 332 928 

Intjänade premier under perioden –332 928 – –332 928 –316 832 – –316 832 

Utgående balans 350 050 – 350 050 332 928 – 332 928 

2016 2015

Koncernen och moderbolaget 
Tkr Brutto

Återför-  
säkrares andel Netto Brutto

Återför- 
säkrares andel Netto

Avsättning för kvardröjande risker

Ingående balans 4 100 – 4 100 3 800 – 3 800 

Försäkringar tecknade under perioden 5 600 – 5 600 4 100 – 4 100 

Intjänade premier under perioden –4 100 – –4 100 –3 800 – –3 800 

Utgående balans 5 600 – 5 600 4 100 – 4 100 

Not 30 Oreglerade skador

2016 2015

Koncernen och moderbolaget 
Tkr Brutto

Återför- 
säkrares andel Netto Brutto

Återför- 
säkrares andel Netto

Avsättning för oreglerade skador

IB Rapporterade skador 741 630 –150 524 591 106 756 309 –182 510 573 799 

IB Inträffade ännu ej rapporterade skador 
(IBNR) 719 093 –229 340 489 754 684 050 –219 631 464 419 

IB avsättning för skaderegleringskostnader 
för rapporterade skador 43 121 – 43 121 42 919 – 42 919 

Ingående balans 1 503 844 –379 864 1 123 980 1 483 278 –402 140 1 081 137 

Kostnader för skador som inträffat under 
innevarande år 673 476 –22 855 650 622 571 729 –17 806 553 923 

Utbetalt/överfört till försäkringsskulder eller 
andra kortfristiga skulder –609 494 37 192 –572 302 –569 476 61 689 –507 787 

Förändring av förväntad kostnad för skador 
som inträffat under tidigare år –21 143 30 953 9 810 18 313 –21 607 –3 293 

Utgående balans 1 546 684 –334 574 1 212 111 1 503 844 –379 864 1 123 980 

UB Rapporterade skador (kända skador) 784 049 –144 289 639 760 741 630 –150 524 591 106 

UB Inträffade ännu ej rapporterade skador 
(IBNR) 717 349 –190 285 527 064 719 093 –229 340 489 754 

UB Skaderegleringskostnader 45 287 – 45 287 43 121 – 43 121 

Utgående balans 1 546 684 –334 574 1 212 111 1 503 844 –379 864 1 123 980 
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Not 31 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2016 2015 2016 2015 

Pensionsförpliktelser

Avsättning för personal födda 1955 och 
tidigare, som enligt avtal har möjlighet att 
gå i pension från 62 års ålder 4 723 5 207 4 723 5 207 

Avsättning för pensioner 4 723 5 207 4 723 5 207 

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

Pensionsavsättning ovan, enligt 62-årsregeln, är gjord utifrån en bedömning av hur 
stor del av den berörda personalen som kommer att utnyttja möjligheten att gå i förtida 
pension. Pensionsavsättningens storlek har beräknats med utgångspunkt från tidigare 
utbetalningar 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 tillkommande kostnaden, vilken enligt bolagets 
beräkningar uppgår till 1 517 tkr, exkl löneskatt (2 253 tkr).

Not 32 Övriga avsättningar

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2016 2015 2016 2015 

Avsättning för framtida återbetalning av 
livförsäkringsersättningar 1 022 1 830 1 022 1 830 

Övriga avsättningar 1 146 1 493 1 146 1 493 

Summa Övriga avsättningar 2 168 3 323 2 168 3 323 

Not 33 Skulder avseende direkt försäkring

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2016 2015 2016 2015 

Skulder till försäkringstagare 10 12 10 12 

Skulder till försäkringsförmedlare – 417 – 417 

Skulder till försäkringsföretag 28 511 30 158 28 511 30 158 

Summa Skulder avseende  
direkt försäkring 28 521 30 587 28 521 30 587

Not 34 Övriga skulder

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2016 2015 2016 2015 

Leverantörsskulder 11 230 9 184 11 199 9 184 

Övriga skulder 30 608 29 880 30 550 29 825 

Summa 41 838 39 064 41 749 39 010 

Not 35 Övriga förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2016 2015 2016 2015 

Förutbetalda intäkter 79 556 77 449 79 556 77 449 

Upplupna kostnader 13 221 22 125 12 455 21 370 

Summa förutbetalda intäkter och 
upplupna kostnader 92 776 99 574 92 011 98 820 
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Not 36 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder

Koncernen 
Tkr Högst 1 år

Längre än  
1 år Totalt

Tillgångar

Immateriella tillgångar – 193 193 

Aktier och andelar 501 933 1 505 798 2 007 731 

Obligationer och räntebärande värdepapper 9 462 1 076 693 1 086 155 

Övriga lån 406 – 406 

Derivat 2 753 18 246 20 999 

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 556 – 556 

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska 
avsättningar

- Oreglerade skador 100 372 234 202 334 574 

Fordringar avseende direkt försäkring 263 057 – 263 057 

Fordringar avseende återförsäkring 30 424 – 30 424 

Uppskjutna skattefordringar 400 891 1 291 

Övriga fordringar 71 487 – 71 487 

Materiella tillgångar och varulager 3 320 9 961 13 281 

Kassa och bank 63 154 – 63 154 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

- Förutbetalda anskaffningskostnader 19 569 – 19 569 

- Övriga förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter 26 667 – 26 667 

Summa tillgångar 1 093 562 2 845 983 3 939 545 

Skulder

Försäkringstekniska avsättningar  
(före avgiven återförsäkring)

- Ej intjänade premier och kvardröjande risker 355 650 – 355 650 

- Oreglerade skador 262 936 1 283 748 1 546 684 

Andra avsättningar

- Pensioner och liknande förpliktelser 1 417 3 306 4 723 

- Skatter 9 580 309 746 319 325 

- Övriga avsättningar 650 1 518 2 168 

Skulder avseende direkt försäkring 28 521 – 28 521 

Skulder avseende återförsäkring 10 237 – 10 237 

Skatteskulder 3 454 – 3 454 

Övriga skulder 41 838 – 41 838 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 92 776 – 92 776 

Summa skulder och avsättningar 807 060 1 598 317 2 405 378 

Moderbolaget 
Tkr Högst 1 år

Längre  
än 1 år Totalt

Tillgångar

Immateriella tillgångar – 189 189 

Aktier och andelar i koncernföretag – 357 238 357 238 

Räntebärande värdepapper emitterade av  
och lån till koncernföretag 308 – 308 

Aktier och andelar 495 148 1 155 345 1 650 493 

Obligationer och räntebärande värdepapper 65 169 1 020 985 1 086 155 

Övriga lån 122 284 406 

Derivat 744 20 255 20 999 

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 556 – 556 

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska 
avsättningar

– Oreglerade skador 100 372 234 202 334 574 

Fordringar avseende direkt försäkring 263 057 – 263 057 

Fordringar avseende återförsäkring 30 424 – 30 424 

Uppskjutna skattefordringar – 1 291 1 291 

Övriga fordringar 71 086 – 71 086 

Materiella tillgångar och varulager 3 320 9 961 13 281 

Kassa och bank 62 562 – 62 562 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

– Förutbetalda anskaffningskostnader 19 569 – 19 569 

– Övriga förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 25 968 – 25 968 

Summa tillgångar 1 138 407 2 799 750 3 938 157 

Skulder

Försäkringstekniska avsättningar  
(före avgiven återförsäkring)

– Ej intjänade premier och kvardröjande risker 355 650 – 355 650 

– Oreglerade skador 262 936 1 283 748 1 546 684 

Andra avsättningar

– Pensioner och liknande förpliktelser 1 417 3 306 4 723 

– Skatter 8 344 158 535 166 879 

– Övriga avsättningar 650 1 518 2 168 

Skulder avseende direkt försäkring 28 521 – 28 521 

Skulder avseende återförsäkring 10 237 – 10 237 

Skatteskulder 3 454 – 3 454 

Övriga skulder 41 749 – 41 749 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 92 011 – 92 011 

Summa skulder och avsättningar 804 970 1 447 106 2 252 076
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Not 37 Ställda säkerheter/eventualförpliktelser

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2016 2015 2016 2015 

I form av ställda säkerheter för egna 
skulder och avsättningar

Tillgångar ställda till förmån för 
försäkringstagarna för att täcka 
försäkringstekniska avsättningar enligt  
FRL 6:11 1 567 761 – 1 567 761 –

För försäkringstekniska avsättningar 
registerförda tillgångar1) – 1 791 086 – 1 791 086 

Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Inga Inga
1) I enlighet med 6 Kap.30§ Försäkringsrörelselagen (FRL) har bolaget registerfört de place-

ringstillgångar som använts för skuldtäckning. Registerföringen innebär att försäkringsta-
garna har en förmånsrätt i tillgångarna enligt förmånsrättslagen. Tillgångarna kan tas i 
anspråk vid bolagets insolvens.

Not 38 Ansvarsförbindelser

Koncernen Moderbolaget

Tkr (nom belopp) 2016 2015 2016 2015 

Ansvarsförbindelse avseende eventuella 
ytterligare pensionskostnader enligt 
62-årsregeln 1 517 2 253 1 517 2 253 

Övriga ansvarförbindelser – – – –

Summa 1 517 2 253 1 517 2 253 

Av trafikskadelagen och trafikförsäkringsförordningen följer att  försäkringsbolag som 
meddelar trafikförsäkring i Sverige är skyldiga att vara medlemmar i Trafikförsäkrings-
föreningen. Av reglerna följer att medlemsbolagen har ett solidariskt ansvar att finan-
siera verksamheten i Trafikförsäkringsföreningen. Detta hanteras genom att det årliga 
nettounderskottet för Trafikförsäkringsföreningen fördelas mellan medlemsbolagen på 
basis av bolagens premievolym för trafikförsäkring genom en årlig avräkning som fast-
ställs av Trafikförsäkringsföreningens stämma. Av det solidariska ansvaret följer att det 
enskilda medlemsbolaget kan ha en eventuell tillkommande förpliktelse gentemot Trafik-
försäkringsföreningen i det fall något annat medlemsbolag inte kan fullgöra sina egna 
förpliktelser eller i det fall de reserver för oreglerade skador som hålls av Trafikför-
säkringsföreningen visar sig otillräckliga.

Not 39 Åtaganden

Länsförsäkringar Uppsala har ett åtagande till Länsförsäkringar Bank som innebär att 
bolaget ansvarar för 80% av de konstaterade kreditförluster som eventuellt uppstår 
i den förmedlade bankaffären. 

Not 40 Investeringsåtaganden

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

Åtagande  
enligt avtal

Investerat 
belopp

Kvarvarande 
åtagande

EQT Infrastructure Fund (Tkr) 29 682 28 172 1 511 

Thule Buyout Fund I 20 000 1 250 18 750 

Summa 49 682 29 422 20 261 

Not 41 Disposition av företagets vinst eller förlust

Förslag till vinstdisposition 
Tkr

Till stämmans förfogande står

– Balanserat resultat 754 736 

– Årets resultat 164 584 

Summa 919 320 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen balanseras i ny räkning.

Not 42 Närstående

Närståendetransaktioner  
med dotterbolag 2016

BoCity  
i Uppsala AB

Länsförsäkringar 
Uppsala  

Fastighets AB Totalt

Kostnader

Hyra lokaler mm –2 890 – –2 890 

Fordringar

Övriga fordringar 308 – 308 

Skulder

Leverantörsskulder –69 – –69

Närståendetransaktioner Länsförsäkringsgruppen 2016
De 23 länsförsäkringsbolagen har valt att organisera den gemensamma verksamheten 
i Länsförsäkringar AB-koncernen. Koncernen har fått i uppdrag av länsförsäkringsbola-
gen att bedriva verksamhet inom områden där storskalighet är en avgörande konkur-
rensfördel och att tillhandahålla sådan service till länsförsäkringsbolagen som av effek-
tivitetsskäl ska produceras och tillhandahållas gemensamt inom Länsförsäkringar.

Som närstående räknar Länsförsäkringar Uppsala, förutom de egna dotterbolagen, 
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 
omfattning. Till transaktioner av löpande karaktär hör tjänster som tillhandahålls av 
Länsförsäkringar AB gentemot länsförsäkringsbolag avseende utförandet av utveck-
lingsprojekt och service.

Prissättningen för affärsverksamheten är gjord på marknadsmässiga villkor. Prissätt-
ning för serviceverksamhet inom länsförsäkringsgruppen baseras på direkta och indi-
rekta kostnader. Totalt  sett syftar prissättningen till att fördela kostnaderna rättvist 
inom länsförsäkringsgruppen utifrån förbrukning. Gemensamma utvecklingsprojekt och 
gemensam service är kollektivt finansierade och faktureras utifrån beslutad fördelnings-
nyckel.

Under 2016 har bolaget haft transaktioner med Länsförsäkringar AB och dess kon-
cernbolag. Dels utgörs dessa transaktioner av kostnader för gemensam service och 
gemensam utveckling och dels av provisionsersättningar avseende försäljning och kund-
vård för den av Länsförsäkringar Uppsala förmedlade affären (se not 13). Utöver detta 
har även transaktioner skett vilka syftar till att reglera den interna och externa återför-
säkringsaffären som i sin helhet sker genom Länsförsäkringar Sak. Länsförsäkringar 
Uppsala har också fått ersättning för nedlagt gemensamt utvecklingsarbete. 

Länsförsäkringar Uppsala har även transaktioner med Länsförsäkringar Liv avseende 
individuella pensionsförsäkringar. Förutom att bolaget betalar produktionskostnader för 
den förmedlade bankaffären till Länsförsäkringar Bank köps även säkerhetsdosor och PIN-
koder från banken. Det sker även köp och försäljning av tjänster mellan bolaget och andra 
länsförsäkringsbolag. Exempelvis köper bolaget serverdrift och användarsupport inom IT 
från Länsförsäkringar Älvsborg och telefontjänster från Dalarnas Försäkringsbolag.

Länsförsäkringar Uppsala har även betalt provisionsersättning till Länsförsäkringar 
Mäklarservice avseende den mäklade försäljningen. Under 2016 har bolaget dessutom 
betalt ersättning till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB avseende den försäljning 
bolagets franchisetagare inom fastighetsförmedling presterat under året.

Närstående nyckelpersoner
Till närstående nyckelpersoner räknas styrelseledamöter och ledande befattnings-
havare i Länsförsäkringar Uppsala och dess dotterbolag och nära familjemedlemmar 
till dessa. Ersättning till närståede nyckelpersoner framgår av not 43.
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Not 43 Medelantal anställda samt löner och andra ersättningar

2016 2015

Medelantalet anställda har under året varit:1) Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Moderbolaget 76 104 180 77 99 176

Dotterbolag – – – – – –

Koncernen totalt 76 104 180 77 99 176
1) Omräknade till heltidstjänster

Samtliga anställda finns i Sverige

2016 2015

Könsfördelning i företagsledning och styrelse Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Moderbolaget

Styrelsen2) 3 4 7 4 4 8

Övriga ledande befattningshavare 4 5 9 3 4 7

Totalt moderbolaget 7 9 16 7 8 15
2) Vd redovisas under övriga ledande befattningshavare men sitter även i styrelsen

Dotterbolag

Länsförsäkringar Uppsala Fastighets AB

Styrelsen 3 1 4 3 1 4

Totalt Länsförsäkringar Uppsala Fastighets AB 3 1 4 3 1 4

BoCity i Uppsala AB

Styrelsen 2 1 3 2 1 3

Totalt BoCity i Uppsala AB 2 1 3 2 1 3

Dotterbolag totalt 5 2 7 5 2 7

Koncernen totalt 12 11 23 12 10 22

Ersättningar till anställda

Koncernen Moderbolaget

Kostnader för ersättningar till  
anställda, Tkr 2016 2015 2016 2015 

Löner och ersättningar m m 85 759 88 462 85 759 88 462 

Pensionskostnader, förmånsbaserade 
planer 14 697 15 113 14 697 15 113 

Sociala avgifter 31 418 31 846 31 418 31 846 

Summa 131 875 135 422 131 875 135 422 

2016 2015 

Löner, andra ersättningar och 
sociala kostnader, Tkr

Löner och 
ersättningar

Sociala 
kostnader

Löner och 
ersättningar

Sociala 
kostnader

Totalt koncernen 101 585 31 761 104 905 32 264 

varav pensionskostnad 1) 14 697 3 337 15 113 3 220 

Totalt moderbolaget 101 585 31 761 104 905 32 264 

varav pensionskostnad 2) 14 697 3 337 15 113 3 220 
1)  Av koncernens pensionskostnader avser –121 (995) tkr pensionskostnader för vd.  

Styrelsen uppbär ingen pension.
2)  Av moderbolagets pensionskostnader avser –121 (995) tkr pensionskostnader för vd.  

Styrelsen uppbär ingen pension.
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Not 43 Medelantal anställda samt löner och andra ersättningar, forts.
2016 2015 

Löner och andra ersättningar 
fördelade mellan styrelseledamöter 
m.fl. och övriga anställda, Tkr

Löner och 
ersättningar

Varav 
tantiem  

o dy.
Löner och 

ersättningar

Varav 
tantiem  

o dy.

Koncernen

- Styrelse och verkställande direktör 3 122 – 3 122 –

- Kontorstjänstemän 83 766 – 86 670 –

Koncernen totalt 86 888 – 89 792 –

Moderbolaget

- Styrelse och verkställande direktör 3 122 – 3 122 –

- Kontorstjänstemän 83 766 – 86 670 –

Moderbolaget totalt 86 888 – 89 792 –

Ersättningar och övriga förmåner under 2016 för moderbolagets ledande befattningshavare var enligt följande:
       

2016 

Tkr Grundlön
Avgångs- 
vederlag

Övriga  
förmåner

Pensions-  
kostnad Summa 2016 Summa 2015

Björn Sundell, fd Styrelsens ordförande 76 – 1 – 76 383

Bengt-Erik Jansson, Styrelsens ordförande 285 – – – 285 192

Leif Bäckström, Styrelseledamot 112 – – – 112 90

Ann-Christin Hedebrant, Styrelseledamot 104 – – – 104 121

Maria Kimby, Styrelseledamot 159 – – – 159 165

Magnus Palsander, Styrelseledamot 111 – – – 111 137

Anna Romell Stenmark, Vice ordförande 163 – – – 163 124

Carin Sahlin, Styrelseledamot 118 – – – 118 90

Håkan Vallin, Styrelseledamot – – – – – 28

Ulrica Hedman, Verkställande direktör 1 917 – 77 –121 1 873 2 787

Andra ledande befattningshavare 8 134 – 398 3 139 11 671 16 247

Totalt 11 178 – 476 3 018 14 672 20 363

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

Till anställda i befattningar som kan påverka bolagets risknivå räknas verkställande 
direktör och personer i bolagets ledning samt riskkontroller, compliance, kreditchef, 
riskingenjör och bolagets underwriter. 

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

Ersättning till verkställande direktören utgörs av grundlön, övriga förmåner samt 
pension enligt avtal. 

I de fall styrelsen beslutar att lämna återbäring till kunderna kan styrelsen besluta om 
en resultatrelaterad ersättning. Denna resultatrelaterade ersättning är i förekommande 
fall ett enhetligt belopp som betalas ut till samtliga medarbetare. Beloppets storlek 
påverkar inte bolagets förmåga till långsiktigt positivt resultat och betalas därför ut som 
ett engångsbelopp. För 2016 har ingen resultatrelaterad ersättning avsatts eller utbe-
talts. Verkställande direktören och företagsledning erhåller ingen resultatrelaterad 
ersättning.

Till övrig personal utgår ersättning  med en fast månadslön. 

Övriga förmåner avser tjänstebil, lunch- och ränteförmån. Pensionskostnader avser 
den kostnad som påverkat årets resultat.

Inga ersättningar har utgått till styrelseledamöter i dotterbolag.
Ulrica Hedman har även erhållit 133 tkr i arvode för uppdraget som styrelseledamot 

i Länsförsäkringar Fondliv.  

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

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

Avgångsvederlag
I händelse av uppsägning från bolagets sida utgår avgångsvederlag till verkställande 
direktören och befattningshavare som ingår i företagets ledning med 0–18 månadslöner. 
Vid egen uppsägning gäller sex månaders uppsägningstid för verkställande direktören 
och för övriga ledande befattningshavare sex månaders uppsägningstid, inget avgångs-
vederlag utgår.

Berednings- och beslutsprocess
Ersättningsutskottet som består av styrelsens ordförande och vice ordförande har till 
uppgift att bereda väsentliga ersättningsbeslut samt beslut om åtgärder för att följa upp 
tillämpningen av bolagets ersättningsprinciper. Bolagets styrelse ska besluta om ersätt-
ning och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och företagsledning. Till 
övriga anställda som rapporterar direkt till verkställande direktören kan styrelsen dele-
gera till ordförande eller till verkställande direktören. Om delegering sker till verkstäl-
lande direktören ska verkställande direktören hålla ordföranden informerad om inne-
hållet i sådana beslut. 

Ersättning till ombud
Bolaget har cirka 10 fritidsombud som förmedlar försäkringar inom privat- och lant-
bruksmarknaderna. Utöver dessa ombud finns ett flertal specialombud (företag) som 
också förmedlar försäkringar åt bolaget. Under 2016 har den totala ersättningen till 
ombud utgått med 10 800 (10 500) tkr. 

Not 44 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2016 2015 2016 2015 

KPMG

Revisionsuppdraget 355 430 339 410

Övriga tjänster 50 78 50 78

Not 45 Viktiga uppskattningar och bedömningar

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

Pensionsavsättning enligt 62-årsregeln är gjord enligt bedömningar om hur kollektiv-
avtalet kommer att utnyttjas i framtiden. För ytterligare information se not 32. 

Osäkerhet finns vid värdering av placeringstillgångar när verkligt värde tagits fram 
genom värderingstekniker (nivå 2 och 3). Om bolaget anser att värderingmetoden kan 
innebära för hög värdering av en enskild tillgång beskrivs dessa förhållanden och med 
utgångspunkt från detta görs sedan en egen lägre bedömning av marknadsvärdet. 
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Not 46 Klassanalys

Upplysning om resultaträkningens poster
Direktförsäkring av svenska risker

Totalt  
2016

Olycksfall
och sjuk-

dom

Motorfordon,
ansvar mot 
tredje man

Motor-
fordon
övr. kl.

Brand- och
annan egen-

domsskada
Allmän

ansvarighet
Rätts-
skydd

Summa svensk
direktför-

säkring

Mottagen 
återför-
säkring

Premieintäkt, brutto 773 490 39 950 130 865 217 284 306 721 20 793 15 620 731 233 42 257 

Försäkringsersättningar, 
brutto –652 334 –37 087 –89 659 –188 535 –276 120 –18 732 –7 401 –617 534 –34 799 

Driftskostnader, brutto –132 674 –7 754 –16 797 –29 011 –70 199 –4 811 –3 579 –132 150 –524 

Resultat avgiven 
återförsäkring –58 690 –1 097 –39 388 –626 –15 667 –1 534 –378 –58 690   –   

Premieinkomst, brutto 792 111 41 374 132 949 223 442 314 988 21 220 16 031 750 004 42 107 

Skadeprocent, brutto 84,3% 92,8% 68,5% 86,8% 90,0% 90,1% 47,4% 84,5% 82,4%

Det totala beloppet för provisioner i direkt försäkring uppgår till 9 350 (9 351) tkr.

Uppsala 2017-02-15

 Bengt-Erik Jansson Anna Romell Stenmark Leif Bäckström
 Ordförande Vice ordförande

 Ann-Christin Hedebrant Maria Kimby Magnus Palsander

 Carin Sahlin Camilla Aspius Christina Höglund
  Personalrepresentant Personalrepresentant

   

Ulrica Hedman
Verkställande direktör

 
Min revisionsberättelse har lämnats 2017-02-16

Mårten Asplund
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Länsförsäkringar Uppsala, org. nr 517600-9529

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för Länsförsäkringar Uppsala för år 20161).  

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga av-
seenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassa-
flöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så 
som de antagits av EU, och lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. 
 Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
 ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen2)

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsre-
dovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvi-
sande bild enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedö-
mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansva-
rar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är till-
lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar 
och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering. 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovis-
ningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en 

hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som en del 
av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en 
 professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
 • identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 

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

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

 • utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

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

 • utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehål-
let i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysning-
arna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

 • inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom 
koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 
Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisio-
nen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden.

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

1) Länsförsäkringar Uppsalas årsredovisning som denna revisionsberättelse omfattar ingår på sidorna 10–56 i detta dokument.
2) Vid upprättande och undertecknande av revisionsberättelsen för 2016 för Länsförsäkringar Uppsala så fanns ingen annan information upprättad varför revisionsberättelsen  

inte innehåller något avsnitt om annan information.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag 
även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Länsförsäkringar Uppsala för år 2016 samt av förslaget till dispositio-
ner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i för-
hållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de 
revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

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

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

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

kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
 • på något annat sätt handlat i strid med försäkringsrörelselagen, lagen 

om årsredovisning i försäkringsföretag eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med försäkringsrörelselagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller för-
lust inte är förenligt med försäkringsrörelselagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenska-
perna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 

professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och för-
hållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdel-
ser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhål-
landen som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag 
för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bola-
gets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med för-
säkringsrörelselagen.

Stockholm den 16 februari 2017

Mårten Asplund
Auktoriserad revisor 

Revisionsberättelse, forts.
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Fullmäktige

Fullmäktigeförsamlingen är det högsta beslutande organet  
i Länsförsäkringar Uppsala. Den består av 62 ordinarie ledamöter.

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

 Länsförsäkringar Uppsala. Representanterna väljs för en period av 
tre år. Valen är rullande, alla valdistrikt har inte sina val samma år.

Distrikt 
Mandattid 
utgår

Enköping

Emma Eriksson, redovisningskonsult Breds-Vreta 8, Enköping 2019

Inger Erlewing Simtuna Karleby, Fjärdhundra

Inger Gauffin Carlsson, lantbrukare Enköpings-Näs Prästgård, 
Enköping

Torsten Hemlin, polis Skogsriskagatan 9, Enköping

Anders Jarl, reklamman Ranstavägen 15, Örsundsbro

Kjell Klarbo Sparrsätra, Lådö, Enköping

Nina Wiberg Karlsson, 
redovisningsekonom 

Husby-Sjutolfts-Holm 2, Ekolsund

Victor Wässman, egen företagare Tillinge Tallmyra 7, Enköping

Håbo

Inga Birath von Sydow, företagare Kvarnbergsvägen 7, Bålsta 2018

Tommy Sandberg, entreprenör Lötenvägen 26, Skokloster

Christer Staaf, hästgårdsföretagare, vd Hällby gårdsväg 21, Bålsta

Leif Zetterberg, egen företagare Övergrans kyrkväg 5, Bålsta

Vakant

Uppsala tätort

Robert Alm, vd Funbo Granhagen 24, Uppsala 2019

Christel Benfalk, landsbygdsdirektör Marielund 516, Uppsala

Angelique Prinz Blix,  
kommunikationschef

Skolgatan 12 A, Uppsala

Margareta Ericsson, projektledare Mimersvägen 13, Uppsala

Maria Freeney, marknadsförare Konvaljevägen 18 A, Uppsala

Karin Graemer, affärsrådgivare Folkungagatan 2 B, Uppsala

Kristina Höglund, ekonom Dagermansgatan 11, Uppsala

Aya Ibrahim, management konsult Stenhagsvägen 79 A, Uppsala

Maria Masoomi, matentreprenör 
och debattör

Åsgränd 2 B, Uppsala

Mario Pagliaro, ekonomichef Valhalls väg 14, Uppsala

Michael Prising, vd Kolfatsvägen 11, Uppsala

Stewen Quigley, vd Seminariegränd 2, Uppsala

Fredrik Sjöberg, folkbildningschef Rälsvägen 3 A, Uppsala

Carolina Wallström-Pan, ekonom Åsgränd 2 A, Uppsala

Rickard Weidstam, copywriter Portalgatan 13, Uppsala

Pernilla Wilén, projektledare Hässle 285, Uppsala

Dianna Zeleskov, student Sernanders väg 9, lgh 1523, Uppsala

Carin Åblad Lundström, präst, TD Luthagsesplanaden 28 B, Uppsala

Distrikt 
Mandattid 
utgår

Uppsala landsbygd

Anki Croon Kolarvägen 6, Vattholma 2017

Håkan Eriksson, lantmästare Balingsta, Väntbrunna, Uppsala

Mats Lindgren, distriktschef Bälinge-Högby 2, Uppsala

Karl-Egon Ljusberg, redovisningskonsult Hånsta, Vattholma

Mikael Odhner, lantbrukare Rasbo Prästgård, Uppsala

Henrik Skälstad, lantmästare/
lantbrukare

Forkarbyholm 14, Uppsala

Susanne Stenbacka, universitetslektor Jan Eriks väg 17, Storvreta

Göran Söderman, lantbrukare Gråmunkehöga, Uppsala

Curt Thärnström, egen företagare Danmark, Edeby 15, Uppsala

Knivsta

Ulf Gärdebo, ingenjör Åby, Knivsta 2017

Hans Holmsten, lantbrukare Skottsila, Knivsta

Michael Johansson, projektledare Lagga-Säby 30, Uppsala

Mats Nilsson, maskiningenjör Nedre Kvarn 1, Knivsta

Camilla Sandenskog, rektor Husby by, Knivsta

Östhammar 

Lennart Andersson Kungsgatan 18, Östhammar 2019

Brita Evansson, personalspecialist Kristoffersgatan 13, Östhammar

Anna-Lena Holgersson, agronom Sprötslinge 119, Alunda

Joakim Jansson, vd Box 62, Östhammar

Per Selander, grafisk formgivare Kärleksallén 11 B, Östhammar

Madelene Sundén, barnskötare Film kyrkby 136, Österbybruk

Sebastian Tarnanen, arbetsledare Ungdomens väg 4, Österbybruk

Tierp

Hans Edén, controller Hummelvägen 5, Tierp 2018

Åsa Geijstedt, idrottslärare Hamra Vendel 222, Örbyhus

Sven Gustafsson, jägmästare Grevegatan 9 B, Tierp

Pär Ohlström, lantbrukare Bolmyra, Örbyhus

Lars-Gunnar Sandin, lantbrukare, 
entreprenör

Fäcklinge 204, Tierp

Ulrika Törnblom, civilekonom/ 
redovisn konsult

Bladängen 309, Örbyhus

Älvkarleby

Christer Bärlund, egen företagare Strömgatan 4, Skutskär 2017

Magnus Grönberg Tallbacken 8, Älvkarleby

Alf Kjerrman, konsult Norra vägen 1, Skutskär

Kenneth Ljunggren, egen företagare Tallvägen 2 B, Älvkarleby
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Bengt-Erik Jansson
Styrelsens ordförande. Född 1953
Affärsområdeschef  
Eriksbergsvägen 7 A, 752 39 Uppsala
Ordinarie 2002
Mandattid utgår 2017

Anna Romell Stenmark
Styrelsens vice ordförande. Född 1962
Advokat
Backvägen 7 A, 756 52 Uppsala
Ordinarie 2006
Mandattid utgår 2018

Leif Bäckström 
Född 1955
Konsult
Västra Tämnarvägen 9 R, 815 36 Tierp
Ordinarie 2015
Mandattid utgår 2018

Ann-Christin Hedebrant
Född 1957
Egen företagare
Salabacksgatan 62, 754 32 Uppsala
Ordinarie 2013
Mandattid utgår 2019

Styrelse

Maria Kimby
Född 1958 
CFO
Klintvägen 60, 756 55 Uppsala
Ordinarie 2011
Mandattid utgår 2017

Magnus Palsander
Född 1970
Controller
Vittja Östergården 218, 747 93 Alunda
Ordinarie 2011
Mandattid utgår 2017

Carin Sahlin
Född 1972 
CFO
Vallmovägen 11, 749 48 Enköping
Ordinarie 2015
Mandattid utgår 2018

Ulrica Hedman
Född 1974
Vd Länsförsäkringar Uppsala

Camilla Aspius
Mandattid utgår 2017

Christina Höglund
Mandattid utgår 2017

Suppleanter
Håkan Fredriksson
Mandattid utgår 2017

Johan Freij
Mandattid utgår 2017

Ordinarie
Mårten Asplund
Auktoriserad revisor, KPMG Stockholm

Suppleant
Gunilla Wernelind
Auktoriserad revisor, KPMG Stockholm

Bakre raden från vänster: Christina Höglund, Carin Sahlin, Leif Bäckström, Maria Kimby, Magnus Palsander, Anna Romell Stenmark, Camilla Aspius.
Främre raden från vänster: Ulrica Hedman, Bengt-Erik Jansson, Ann-Christin Hedebrant.

Ordinarie Personalrepresentanter

Revisor
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Företagsledning

Ulrica Hedman
Vd
Födelseår 1974
Anställningsår 2014

Anders Hennig
Ekonomi- och finanschef
Födelseår 1964
Anställningsår 1994

Mats Hallberg
Chef Privatförsäkring
Födelseår 1959
Anställningsår 2003

Anders Jangborg
Chef Företagsförsäkring
Födelseår 1966
Anställningsår 2016

Tomas Jernelöv
Bankchef
Födelseår 1972
Anställningsår 2016

Susanne Fagerberg
Skadechef
Födelseår 1958
Anställningsår 2007

Erika Lindfors
Chef Strategi och control
Födelseår 1972
Anställningsår 2007 

Karin Stenbrink
Kommunikationschef
Födelseår 1972
Anställningsår 2011

Martina Severinsson
HR-chef
Födelseår 1979
Anställningsår 2006

Bakre raden från vänster: Tomas Jernelöv, Anders Jangborg, Anders Hennig, Mats Hallberg.
Främre raden från vänster: Erika Lindfors, Martina Severinsson, Ulrica Hedman, Susanne Fagerberg, Karin Stenbrink.
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Ord och uttryck

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

Direkt försäkring
Försäkringsavtal direkt mellan bolaget och 
försäkringstagaren. Till skillnad från indirekt 
försäkring är bolaget direkt ansvarig gente-
mot försäkringstagaren.

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

Affär för egen räkning (f e r)
Med affär för egen räkning avses den del av 
försäkringsaffären som försäkringsbolaget 
själv står risken för och som alltså inte åter-
försäkras hos andra bolag. Affär för egen 
räkning är med andra ord bruttoaffär mins-
kat med avgiven återförsäkring.
 

Premieinkomst
Under året influtna premier med förfallodag 
under det aktuella året samt förskottsbe-
talda premier med förfallodag under det 
aktuella året.

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

Premieintäkten för året består således 
av följande poster: avsättning för ej intjä-
nade premier vid årets början plus premie-
inkomst under året minus avsättning för 
ejintjänade premier vid årets slut.

Kapitalavkastning överförd från 
försäkringsrörelsen
Eftersom premierna betalas i förskott och 
viss tid förflyter från det en skada inträffar 
till dess ersättning utbetalas, uppsamlas 
hos bolaget ett kapital som ger avkastning. 
Den beräknade räntan på detta kapital 
överförs i resultatredovisningen från kapi-
talförvaltningen till skadeförsäkringsrörel-
sen under benämningen kapitalavkastning 
överförd från försäkringsrörelsen.

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

Driftskostnader
Driftskostnader är en sammanfattande 
benämning på kostnader för anskaffning av 
försäkringsavtal och kostnader för adminis-
tration. Kostnaderna för skadereglering 
redovisas under försäkringsersättningar.

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

Att bedöma kommande utbetalningar 
kan av många olika skäl vara svårt. Infla-
tionsutvecklingen kan bli en annan än den 
som förutsattes när skadan värderades. 
Lagstiftning och/eller praxis beträffande 
personskador kan förändras. Vidare är det 
rent allmänt svårt att bedöma utbetalning-
arna 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 avvecklingsvinst. Om beloppet 
undervärderats blir det på motsvarande 
sätt en avvecklingsförlust.
 

Allmänt Termer i resultaträkningen och resultatanalysen 
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Försäkringstekniska avsättningar
Sammanfattande benämning på gjorda 
avsättningar för ej intjänade premier och 
kvardröjande risker, oreglerade skador 
och återbäring.

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

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

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

Diskontering
Trafik- och olycksfallsförsäkring är en affär 
med lång avvecklingstid. Det innebär att det 
kan ta flera år innan en skada är slutbetald. 
Under tiden förräntas den avsättning som 
avsatts som reserv för skadan. Det innebär 
att ett lägre belopp än det nominella kan 
avsättas som reserv, det vill säga Avsätt-
ning för oreglerade skador diskonteras.

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

Säkerhetsreserv
Kollektiv säkerhetsbetingad förstärkning 
till de försäkringstekniska avsättningarna 
i≈skadeförsäkring.

Utjämningsfond
Skadeförsäkringsrörelse är av naturliga skäl 
utsatt för betydande svängningar i årsresul-
taten, främst beroende på antalet storska-
dor och deras omfattning. För att utjämna 
dessa svängningar har till och med 1990 
skattefri avsättning kunnat ske till en fond 
som kallas utjämningsfond. Ytterligare 
avsättning får inte göras. Fonden får använ-
das till att täcka förlust på försäkringsverk-
samheten eller totalt.

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

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

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

Termer i balansräkningen  
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Konsolideringskapital
Sammanfattande benämning på summan av 
beskattat eget kapital, obeskattade reser-
ver och uppskjutna skatteskulder.

Konsolideringsgrad
Förhållandet mellan konsolideringskapitalet 
och premieinkomst för egen räkning, 
uttryckt i procent. Konsolideringsgraden – 
beräknat på detta sätt – är det mått på 
kapitalstyrka som används i försäkrings-
branschen.

Kapitalbas (enligt solvensregler som gällde 
till och med 2015)
Kapitalbasen är enkelt uttryckt det tillgäng-
liga kapitalet. Ett företags kapitalbas inne-
håller i första hand eget kapital, men dess-
utom kan, inom vissa gränser, upptagna 
förlagslån också räknas in.

Erforderlig solvensmarginal (enligt 
solvensregler som gällde till och med 2015)
Erforderlig solvensmarginal är ett mått på 
hur stor kapitalbasen ska vara. Beräkningen 
av den görs dels utifrån bolagets premiein-
komster, dels utifrån dess skadeersätt-
ningar. Den erforderliga solvensmarginalen 
är det högsta av de två beräknade värdena. 
Det krävs att kapitalbasen ska vara minst 
så stor som den erforderliga solvensmargi-
nalen, men också minst så stor som det 
så kallade garantibeloppet (ett fast belopp 
som inte beror av bolagets affärsvolym, 
däremot av vilken typ av affär bolaget 
 sysslar med).

Kapitalbas (enligt solvensregler som gäller 
från och med 2016)
Summan av primärkapital och tilläggs-
kapital.

Övriga termer och nyckeltal

Primärkapital
Summan av den positiva skillnaden mellan 
tillgångar och skulder samt efterställda 
skulder enligt solvens II balansräkningen.

Tilläggskapital
Poster som inte ingår i primärkapitalet men 
som kan krävas in för att täcka förluster 
som exempelvis aktie- eller garantikapital 
som inte har betalats in, kreditutrymme 
i bank och garantier samt andra rättsliga 
bindande åtaganden som har gjorts till för-
säkringsföretaget.

SCR kapitalkvot
Kapitalbas i relation till solvenskapitalkrav 
(SCR) i enlighet med Solvens II-regelverket.

MCR kapitalkvot
kapitalbas i relation till minimikapitalkrav 
(MCR) i enlighet med Solvens II-regelverket.

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

Driftskostnadsprocent (f e r)
Driftskostnader för egen räkning i förhål-
lande till premieintäkt för egen räkning.

Totalkostnadsprocent (f e r)
Summan av skadeprocent (f e r) och drifts-
kostnadsprocent (f e r).



Produktion: Länsförsäkringar Uppsala i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson.
Foto: Länsförsäkringars bildbank, Stewen Quigley. Tryck: GöteborgsTryckeriet. Vi trycker på det miljövänliga.
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Huvudkontor
Uppsala  Fyrisborgsgatan 4 

Box 2147, 750 02 Uppsala 
info.uppsala@lansforsakringar.se 
Org nr 517600-9529

Kontor och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Uppsala Drottninggatan 3, Stationsgatan 14 
Enköping Kungsgatan 28 
Tierp Centralplan 2  
Östhammar Rådhusgatan 4

lansforsakringar.se/uppsala
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