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Länsförsäkringar Uppsala är ett kundägt bolag med 
verksamhet i Uppsala län. Bolaget är självständigt 
och dess ledning och styrelse finns i länet. Bolaget 
samarbetar med övriga 23 lokala länsförsäkringsbo-
lag i länsförsäkringsgruppen som tillsammans äger 
Länsförsäkringar AB med dotterbolagen Länsför-
säkringar Sak, Länsförsäkringar Liv och Länsför-
säkringar Bank samt djurförsäkringsbolaget Agria. 
Länsförsäkringar Uppsala har butiker i Uppsala,  
Enköping och Tierp. Antalet anställda är 200 per-
soner och 20 fritidsombud. Verksamheten omfattar 
sakförsäkring, livförsäkring och banktjänster samt 
fastighetsmäklartjänster som förmedlas via Länsför-
säkringar Fastighetsförmedling.

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

Kort om  
Länsförsäkringar Uppsala

Uppsala läns Brandstodsbolag grundades 

år 1845 av Robert von Kraemer. 1971 bytte 

bolaget namn till Länsförsäkringar Uppsala.

Vd Ann-Christin Norrström

Vd-assistent Gerd Högström

Bank Erik Ekström

Företag Eva Wallentinsson

Privat Mats Hallberg

Skador Susanne Fagerberg

HR, IT och Kontorsservice
Agneta Sundevall Kruuse

Ekonomi, Finans & Control
Anders Hennig

Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den  
14 april 2010 kl 17.00 på Eklundshof, Uppsala.
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Året i korthet 2009

I maj etablerades ett franchisekontor i Science Park med syftet att komma närmare fö-
retagen och erbjuda dem en helhet för sak- och livförsäkring. Närheten skapar möjlig-
heter att bygga nära relationer med en viktig kundgrupp. Under premiäråret tecknades 
ett flertal viktiga samarbetsavtal kring försäkrings- och pensionslösningar med nära-
liggande företag.

Länsförsäkringar etablerade genom 
franchise i Science Park

Bonus

5%
5 procent rabatt på 
hushållets alla privata 
försäkringar om du 
har din boendeförsäk-
ring och ytterligare 
en försäkring hos oss.

Dubbelbonus

10%
10 procent rabatt på 
hushållets alla privata 
försäkringar om du har 
en boendeförsäkring 
och ditt lönekonto eller 
en av dina pensionsför-
säkringar hos oss.

Trippelbonus

20%
20 procent rabatt på 
hushållets alla privata 
försäkringar om du har 
en boendeförsäkring, 
ditt lönekonto och en 
av dina pensionsför-
säkringar hos oss.

Det här är vårt bonussystem.

Den 1 januari 2010 bytte Länshem Fastighetsförmedling namn till Länsförsäkringar Fastighets-
förmedling. Med namnbytet vill vi understryka och tydliggöra att Länsförsäkringar erbjuder 
ett komplett utbud av bank- och försäkringstjänster i samband med bostadsaffärer. Länsförsäk-
ringar Fastighetsförmedling i Uppsala gick i början av året samman med Bostad Uppsala. Det 
nya bolaget fick 20 medarbetare med verksamhet i Uppsala och Knivsta. Totalt har nu Läns-
försäkringar Fastighetsförmedling 29 med arbetare i Uppsala län, och är en av länets främsta 
fastig hetsmäklare. Fastighetsförmedlingen har kontor i Bålsta, Enköping, Tierp och Uppsala. 
Vid samgåendet förvärvade också Länsförsäkringar Bocity centralt i Uppsala, som har blivit en 
självklar mötesplats för den som vill köpa eller sälja bostad.

Fastighetsförmedlingen  
har växt kraftigt

Länsförsäkringar Uppsala erbjuder en helhet med försäkringar, 
banktjänster, sparande och fastighetsförmedling och intresset för 
att samla sina affärer under ett tak har ökat hos kunderna. Antalet 
helkunder, som har försäkring, banktjänster och sparande i bolaget, 
har ökat med hela 1 300 hushåll under året.

Fler kunder samlar sin 
ekonomiska trygghet

Ett nytt kundbonusprogram har lanserats, med syfte att  
premiera de kunder som väljer Länsförsäkringar Uppsala 
för både försäkring, banktjänster och sparande. Boendeför-
säkringen är grunden och genom att samla fler försäkringar, 
lönekonto och pensionsförsäkringar hos Länsförsäkringar 
kan kunden få 5, 10 eller 20 procents rabatt på sin boende-
försäkring.

Bonus till kunderna
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Björn Bladbäck Uppsalas 
trygghetshjälte
I oktober utsåg Länsförsäkringar Upp-
sala Björn Bladbäck till länets trygg-
hetshjälte. Björn har nattvandrat i Upp-
sala i mer än 15 år, och utgör en viktig 
trygghet för ungdomarna. Björn Blad-
bäck fick ta emot ett stipendium på 
10 000 kronor. 

Uppsalas trygghetshjälte ska vara 
en person eller organisation som på nå-
got sätt bidragit till att skapa trygghet 
i Uppsala.

Höga kundbetyg
2009 års mätning i Svenskt Kvali-
tetsindex visade att Länsförsäkringar 
hade Sveriges mest nöjda bank- och 
bolånekunder på privatmarknden och 
de mest nöjda kunderna när det gäl-
ler sjukvårdsförsäkring och tjänste-
pension på företagsmarknaden.

Dessutom utsågs Länsförsäkringar 
till Årets Sakförsäkringsbolag och 
Årets Livförsäkringsbolag på före-
tagsmarknaden av Finansbarometern.

Många nya kunder har valt Länsförsäkringar som sin 
bank och många av dem har upptäckt Länsförsäk-
ringars bankerbjudande i samband med en bostads-
affär som förmedlats genom vår fastighetsförmed-
ling. Bankverksamheten har växt med 29 procent i 
affärsvolym under året. Utlåningen har ökat med 31 
procent och inlåningen med 19 procent.

Rekordtillväxt i 
bankverksamheten

25 nya säkra gårdar

Kunder och samarbetspartners 
ansluter till nattvandringen

För andra året i rad har bolagets medarbetare natt-
vandrat i Uppsala city. Nattvandringar har skett cir-
ka en gång i månaden. Under året har också kunder 
och medlemmar i de idrottsföreningar som Länsför-
säkringar sponsrar deltagit i nattvandringen. Natt-
vandringen har fått positiv uppmärksamhet från så-
väl kunder, samarbetspartners och de ungdomar som 
vistas ute på kvällarna.

Trots lågkonjunktur och finanskris har det gått 
bra för Länsförsäkringar Uppsala och antalet 
nya kunder i bolaget har varit stort. Det betyd-
de också ett behov av fler medarbetare för att 
ta hand om alla kunder. 2009 har 32 nya med-
arbetare rekryterats, främst för att arbeta som 
rådgivare i butik och per telefon.

Betydande rekrytering

Godkänd 
Säker Gård

Genom samarbete med LRF erbjuder Läns-
försäkringar Uppsala de som har försäk-
ring för lantbruk eller hästverksamhet en 
försäkrings lösning som ger säkrare gårdar 
med färre skador. Under året har hela 25 
gårdar i länet certifierats som så kallad ”Sä-
ker Gård”. De har genomfört skadeförebyg-
gande åtgärder och genomgått utbildning för att öka säkerheten och trygghe-
ten på gården. Certifierade gårdar får kraftiga rabatter på sina försäkringar 
hos Länsförsäkringar, Agria och LRF.

för sjunde
året i rad
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Länsförsäkringar Uppsalas bankverksamhet växte 
med 29 procent 2009, vilket överträffade våra för-
väntningar. Vi ser att allt fler av våra sakförsäk-
ringskunder också väljer Länsförsäkringar som 
bank. Sannolikt har vårt förmånliga kundbonus-
program bidragit till detta. Kunder som samlar sina 
bank- och försäkringsaffärer hos Länsförsäkringar 
Uppsala kan få upp till 20 procents rabatt på sin  
boendeförsäkring.

Inom sakförsäkring behåller vi vår marknads-
ledande ställning och det på en marknad med allt 
hårdare konkurrens. Nästan 60 procent av länets  
villaägare, 40 procent av länets bilägare och cirka 
40 procent av länets företagare är försäkrade hos 
oss. Därtill är vi glada och stolta att nästan samtliga 
lantbruk i länet har valt oss som sin försäkrings-
givare.

Rörelseresultatet förbättrades kraftigt och upp-
gick till 173 Mkr (- 385 Mkr). Det försäkringstek-
niska resultatet förbättrades till 37 Mkr (15 Mkr) 
före återbäring. Totalkostnadsprocenten uppgick 
till 97,4 procent (104,1) och skadeprocenten till 73,3 
procent (81,4). Ett intensivt skadeförebyggande ar-
bete har gett resultat och antalet brandskador inom 
lantbruk minskade, efter en kraftigt negativ utveck-
ling under 2008. Under året har vi arbetat specifikt 
med skadeförebyggande åtgärder inom lantbruk, 
som besiktning, utbildning och subventionering av 
skadeförebyggande produkter. Det ledde bland an-
nat till att 25 lantbruk certifierades som ”Säker 
Gård”, det vill säga lantbruk som har genomfört 
skadeförebyggande åtgärder och utbildning för att 
öka säkerheten på gården. Dessa gårdar premieras 

Trygghet skapar tillväxt

Under året som gick bet sig finanskrisen och lågkonjunkturen kvar i Sverige. 

Trots osäkerheten i omvärlden, kan vi glädjas åt en kraftig tillväxt inom flera 

områden. Länsförsäkringar Uppsala levererar trygghet och det gångna årets 

resultat visar att det är något som kunderna uppskattar, kanske än mer i 

oroliga tider.

Vd Ann-Christin Norrström
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med kraftiga rabatter på försäkringspre-
mien eftersom vi tydligt ser att de skade-
förebyggande åtgärderna ger färre ska-
dor på lång sikt.

Den positiva utvecklingen på värl-
dens aktiebörser har balanserat upp den 
svaga räntan under året och sammanta-
get blev totalavkastningen 10,9 procent. 
Konsolideringen har stärkts under året 
och konsolideringskapitalet ökade med 
157 Mkr till 1 088 Mkr (914 Mkr) och 
konsolideringsgraden ökade till 190 pro-
cent (160 procent).

Vi fortsätter att utveckla vår bank. 
Under hösten 2009 påbörjade vi lanse-
ringen av banktjänster för småföreta-
gare. Vi har tagit små steg i början men 
ambitionen är att inom en inte alltför av-
lägsen framtid vara en av länets främsta 
banker för småföretagare. Förutsättning-
arna finns där. Vi har idag 40 procent av 
länets företagare som försäkringskunder. 
Bland privatkunder har vi flera gånger 
utsetts till den bank som har de mest nöj-
da kunderna, och målet är att nå samma 
position bland företagarna. 

2010 kommer vi att satsa på att öka 
kundernas intresse för våra sparproduk-
ter. Länsförsäkringars fondutbud, där bå-
de egna och andras fonder ingår, är ett av 
marknadens starkaste. Målsättningen är 
att de fonder vi erbjuder ska placera sig 
bland de tre bästa fonderna i respektive 

fondkategori. Under 2009 tillhörde Läns-
försäkringars Fond-i-fonder marknadens 
bästa och överträffade sina jämförelse-
index med råge. 

Länsförsäkringar Liv har genom hela 
finanskrisen följt den trygga allokerings-
linje som styr placeringarna av kunder-
nas pengar. De senaste årens extrema 
svängningar på marknaden har tydligt 
visat på värdet av långsiktighet. Sedan 
Länsförsäkringar startade sin livförsäk-
ringsverksamhet 1985 har den genom-
snittliga återbäringsräntan varit 8,9 pro-
cent. 

Vi bedriver sedan några år tillbaka 
fastighetsförmedling i franchiseform 
och vid årsskiftet bytte vår fastighetsför-
medling namn från Länshem Fastighets-
förmedling till Länsförsäkringar Fastig-
hetsförmedling. Fastighetsförmedlingen 
finns på fyra orter; Uppsala, Enköping, 
Bålsta och Tierp. Med namnbytet vill vi 
understryka och tydliggöra att Länsför-
säkringar Uppsala erbjuder ett komplett 
utbud av bank- och försäkringstjänster i 
samband med bostadsaffärer.

Året har präglats av fortsatta effekti-
viseringar och produktiviteten följs ge-
nom att vi kontinuerligt jämför oss med 
övriga 23 bolag inom länsförsäkrings-
gruppen. Vår ambition är att placera oss 
bland de tre bästa bolagen. Med facit i 
hand för året som gått kan vi konstatera 

att vi har haft den mest effektiva skade-
regleringen, att vi har intagit en framstå-
ende plats vad gäller försäljning via in-
ternet och att antalet avslutade affärer per 
rådgivare ligger på en hög och jämn nivå. 
De fina resultaten har nåtts tack vare sto-
ra insatser från chefer och medarbeta-
re och jag vill passa på att uttrycka min 
uppskattning för allas engagemang och 
uppslutning kring verksamhetsmålen.

Allra mest glädjande är att kunderna, 
i våra regelbundna kundundersökningar, 
konsekvent ger oss höga betyg. Kunder-
nas förtroende, för oss som ett lokalt och 
kundägt bolag, är den absolut viktigaste 
framgångsfaktorn för att vi ska säker-
ställa en fortsatt positiv utveckling för 
Länsförsäkringar Uppsala.

Ann-Christin Norrström
Vd
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Att förebygga skador har en nära 
koppling till miljön. Varför?
Varje skada som inträffar innebär miljö-
påverkan i form av energiförbrukning, 
sanering, transporter, materialanvänd-
ning och avfall. En vattenskada innebär 
till exempel utsläpp av 300 kilo koldioxid. 
Cirka 80 kilo kommer från transporter, 
10 kilo från avfuktning och 210 kilo från 
tillverkning och omhändertagande av ma-
terial. Därför är det en viktig miljöåtgärd 
att hjälpa kunderna att undvika skador. 
Att minska koldioxidutsläppen från vår 
verksamhet och att förebygga skador för 
att minska de negativa miljöeffekterna är 
också två av Länsförsäkringar Uppsalas 
miljömål.

Vad har varit viktigast i det skade- 
förebyggande arbetet under året?
Bland privat- och lantbrukskunder har 
det varit arbetet för att minska antalet 
bostadsbränder. Med det målet startade 
vi bland annat ett projekt med fokus på 

lantbruk. Vi inledde med att besikta 100 
lantbruksbostäder avseende risker för 
brand- och vattenskador vilket gav oss ett 
gediget underlag kring skaderisker och 
behov av åtgärder. Vi ordnade ett säker-
hetsseminarium för lantbrukare där må-
let var att tydliggöra riskerna och påverka 
beteenden. Att förändra beteenden och få 
bostadsägare att iaktta större noggrann-
het och försiktighet är ofta den mest  
effektiva skadeförebyggande åtgärden.

Brandtemat gick igen i våra butiker 
där vi bland annat ordnade brandsäker-
hetsdagar. Samtidigt ökade vi marknads-
föringen av brandskyddsprodukter vilket 
resulterade i att antalet sålda brandsläcka-
re, brandfiltar och brandvarnare fördubb-
lades. Detta är skyddsprodukter som bor-
de finnas i varje hem, så vi är glada för 
utvecklingen.

Bland företagskunderna har vi också 
inriktat oss på åtgärder för att minska an-
talet bränder. Vi har bland annat besiktat 
ett stort antal restauranger när det gäller 

brandrisker och brandskydd. Restaurang-
miljön innebär ofta stora brandrisker vid 
till exempel spisar och fritöser. Åtgärder 
har genomförts för att stärka skyddet och 
vi upplever att kunderna uppskattar att 
vi ser över riskerna och kommer fram till 
trygga lösningar.

Totalt gjorde vi närmare 1 800 skade-
förebyggande riskbesiktningar hos privat, 
lantbruk- och företagskunder under 2009.

Vattenskador är en stor post i 
skadestatistiken. Hur har ni arbetat 
på detta område?
Vi har bland annat samarbetat med Bygg-
keramikrådet och Säker Vatteninstal-
lation för att påverka innehållet i nya 
branschregler för våtrum. Vattenskador-
na blir allt fler och reparationerna är ofta 
kostsamma på grund av design och avan-
cerade tekniska lösningar i badrummen. 
Dagens byggsätt och material gör att hela 
badrummet ofta måste rivas ut även vid 
en skada på en liten yta. Detta innebär 

Intensivt arbete för färre  
skador och bättre miljö

Bränder har stått i fokus för det skadeförebyggande 

arbetet under det gångna året, både hos privatpersoner, 

lantbrukare och företag. Detta är också ett arbete som är 

viktigt för miljön. Peter Bratt är chef för skadeförebyg-

gande arbete på Länsförsäkringar Uppsala.
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höga reparationskostnader, slöseri med 
resurser och en onödig belastning på mil-
jön. De nya branschreglerna föreskriver 
nya typer av material vilket gör att det 
blir möjligt att reparera endast den del av 
badrummet som är skadad. Det kommer 
att gynna oss och våra kunder kostnads-
mässigt. Det ger dessutom positiva effek-
ter för miljön.

Ett samarbete har inletts med 
yrkesförarutbildningen på 
Bolandsskolan. Hur kommer det sig?
Yrkesförarna är en viktig målgrupp i ar-
betet för att minska antalet svåra olyck-
or i trafiken. Genom vårt samarbete med 
Bolandsskolan kommer vi i kontakt med 
framtidens förare och får möjlighet att ut-
bilda förarna när det gäller till exempel 
trötthet i trafiken, fordonets säkerhet och 
trafiksäkert körande. Målet är medvetna 
förare och färre olyckor på vägarna.

Vad är viktigt för att lyckas i det 
skadeförebyggande arbetet?
Det är ett ständigt pågående arbete, och 
det är viktigt att arbeta fokuserat men 
långsiktigt. Tack vare ett brett engage-
mang för frågorna från medarbetare, 
kunder och samarbetspartners gör vi små 
framsteg hela tiden. Genom en sådan 
samverkan kan vi nå såväl lägre skade-
kostnader som minskad klimatpåverkan. 
Det är också viktigt att vi har kontinuitet 
i kommunikationen, och om och om igen 
upprepar våra budskap.

Miljöbokslut Länsförsäkringar Uppsala

 2009 2008 2007 2006 2005

Antal skadeförebyggande besiktningar 1 882 1 371 st 1 049 st 1 153 st 1 128 st

Antal skador 23 373 st 23 138 st 22 793 st 22 923 st 21 299 st

Andel tjänstebilar som är miljöbilar, % 67 65 44 29 5

Antal tjänstemil (personbil) 31 265 36 824 35 835 38 847 42 491
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Hur skulle du vilja sammanfatta året 
som gått?
2009 har varit ett mycket bra år för oss 
bland privatkunderna. Vi har haft en god 
tillströmning av nya kunder, kraftig till-
växt i vår bankverksamhet och en be-
tydande ökning av antalet sålda försäk-
ringar. Vi har märkt en ökning av antalet 
kunder i våra butiker och säljer allt fler 
skadeförebyggande produkter. Vi kan 
glädjas åt att vi har fått nära 1 300 nya 
helkunder, det vill säga kunder som har 
både försäkringar, banktjänster och spa-
rande hos oss. 

Vad tror du är förklaringen till att det 
gått så bra?
Grunden tror jag är vårt helhetserbjudan-
de med försäkringar, banktjänster,  
sparande och fastighetsförmedling, kom-
binerat med ett kundbonusprogram som 
ger kunderna bra rabatter. Vi håller oss 
till det lokala konceptet och uppfattas 
som trygga och stabila. Samtidigt strävar 
vi efter att ständigt utvecklas och bli bätt-
re. Därför har vi till exempel utvecklat 
våra butiker till moderna kundmötesplat-
ser där det är enkelt att få kontakt med 
oss, få råd och köpa smarta prylar som 
skyddar hemmet. 

Vad innebär det nya kundbonuspro-
grammet?
Vi vill premiera de kunder som väljer oss 
för både försäkring, banktjänster och spa-
rande. De som gör det kan därför få upp 
till 20 procents rabatt på sin hemförsäk-
ring, vilket kan bli ganska stora summor 
för ett normalhushåll. Under året har vi 
arbetat mycket med att lansera kundbonu-
sen för kunderna. Parallellt har vi arbetat 
internt med utbildning, rutiner och dator-
stöd som ska stötta medarbetarna i kund-
mötet. Det ska vara lätt att förklara för 
kunden vad han eller hon kan tjäna på att 
bredda sitt engagemang.

Trots lågkonjunktur har många nya 
medarbetare rekryterats. Hur kommer 
det sig?
Den stora tillströmningen av nya kun-
der innebar behov av fler medarbetare till 
kundmötet. Inom affärsområde privat har 
vi rekryterat 20 nya medarbetare som ar-
betar som rådgivare och telefonsäljare. 
Vi har utökat vår telemarketinggrupp och 
idag sysselsätter den 40 medarbetare, de 
flesta studenter, på deltid. Med så många 
nya medarbetare har vi också lagt stora 
resurser på att få dem att komma in i si-
na arbetsuppgifter och få dem att trivas 

i sina nya grupper. Det tror jag att vi har 
lyckats med.

Hur gick det för Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling under året?
I januari gick vi samman med Bostad 
Uppsala och det innebar att vår fastig-
hetsförmedling i ett slag förstärktes med 
nära 20 medarbetare inom fastighetsför-
medling. Det var ett viktigt steg för oss i 
utvecklingen på marknaden. Under året 
har vi arbetat med att integrera dessa två 
organisationer till en, vilket har slagit väl 
ut. Vi har haft ett bra kundflöde, och en 
stor del av dem som köpt sin bostad ge-
nom Länsförsäkringar Fastighetsförmed-
ling har också valt Länsförsäkringar för 
lån, försäkringar och sparande.

Vad är prioriterat på privatmarknaden 
för 2010?
Vi ska fortsätta vår satsning på att få fler 
helkunder. En viktig del i detta är ut-
veckla vårt fondsortiment som en del av 
sparandeerbjudandet. Vi ska ha ett brett 
och starkt sortiment av fonder för sparan-
de på kort, medellång och lång sikt och 
fondsparandet ska alltid finnas med som 
en naturlig del när våra rådgivare möter 
kunderna. 

Allt fler helkunder

Länsförsäkringar Uppsala gör ytterligare framsteg på 

privatmarknaden. Allt fler kunder har valt Länsför-

säkringar för hela den ekonomiska tryggheten, som 

försäkringar, banktjänster och sparande. Fastighetsför-

medlingen har också blivit en allt mer naturlig del av 

erbjudandet. Mats Hallberg är chef privatmarknad.
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Mats Hallberg, Chef Affärsområde Privat
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”Vill du veta vad  
försäkringsbolagen  
verkligen går för?

 Prata med din granne.”

De som tvingats utnyttja sin boendeförsäkring har en 
historia att berätta. Om hur de blev bemötta, om hur 
snabbt de fick hjälp, och om de fortfar ande är försäk-
rade i samma bolag. 

Prata därför med dina grannar. Eftersom mer än 
varannan villa i länet är försäkrad hos oss finns det 
många som vet vad vi går för.

Sen väljer du själv vem som ska få förtroen det 
att komma hem till dig när olyckan är framme. 

www.lansforsakringar.se/uppsala 
Länsförsäkringar Uppsala: 018-68 55 00 Enköping: Kungsgatan 28 Tierp: Centralplan Uppsala: Dragarbrunnsgatan 37 och Svartbäcksgatan 44
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Positiv utveckling för  
bankverksamheten

Hur vill du sammanfatta  
året som gått?
Det har varit ett spännande år. I början 
av året befann vi oss mitt i en allvarlig 
finanskris och djup lågkonjunktur. Sam-
tidigt hade vi högt ställda tillväxtmål att 
leva upp till. Det var en utmanande si-
tuation. Med facit i hand kan vi konsta-
tera att vi lyckats mycket väl. Bankverk-
samheten i Länsförsäkringar Uppsala har 
växt med 29 procent. Vi har ökat vår ut-
låning med 31 procent till 4 619 Mkr och 
vår inlåning med 19 procent till 
1 558 Mkr. Allt fler väljer Länsförsäk-
ringar som sin bank och vi befäster sta-
digt vår position på marknaden. Det är 
inte minst årets utmärkelse från Svenskt 
Kvalitetsindex ett bevis på. Åter igen har 
Länsförsäkringar Sveriges mest nöjda 
bank- och bolånekunder i en jämförel-
se mellan alla svenska banker och bo-
låneinstitut. Det är förstås glädjande. 

Vilka är de viktigaste 
framgångsfaktorerna?
Länsförsäkringars varumärke är tryggt 
och stabilt och det är det absolut viktigas-
te fundamentet för vår tillväxt och fram-
gång. Vi har ett starkt erbjudande med 
en helhet med banktjänster, sparande och 
försäkringar. Vår fastighetsförmedling 

är också en anledning till den snabba till-
växten, eftersom cirka en fjärdedel av alla 
som köper sin bostad härigenom också 
tagit bolån i Länsförsäkringar. Våra med-
arbetare är engagerade, kompetenta och 
fokuserade på att ta hand om kunderna på 
bästa sätt. Det skapar trygghet och förtro-
ende i kundmötet. Jag tror också att vår 
synlighet och tydliga marknadsföring har 
bidragit positivt till att vi lyckats så väl. 

Vilken var den största  
utmaningen 2009?
Den kraftiga tillväxten förde med sig ett 
stort tryck på medarbetarna i kundmötet 
och därmed ett behov av att stärka resur-
serna med fler medarbetare med rätt kom-
petens och engagemang. Under året har vi 
därför rekryterat ett flertal nya rådgivare 
och vi har fortsatt med kompetensutveck-
ling för befintlig personal. Men engage-
manget är stort och det är glädjande att se 
att medarbetarna även under stor press är 
fokuserade på att göra kunden nöjd och 
trygg.

Hur vill du kommentera  
årets resultat?
Resultatet för 2009 blev svagt, trots re-
kordtillväxten i bankverksamheten. Fi-
nanskrisen och lågkonjunkturen har indi-

rekt påverkat resultatet eftersom räntorna 
pressats ner till historiskt låga nivåer. Det 
har i sin tur inneburit kraftigt pressade 
marginaler i bankverksamheten vilket gör 
att resultatet för året är svagare än vi hade 
hoppats.

2009 började Länsförsäkringar 
erbjuda banktjänster för småföretag. 
Hur har det gått?
Vi har startat i försiktig skala och erbju-
der ett grundutbud av banktjänster till 
mindre företag. Det handlar om betal-
tjänster, sparande och finansiering. Vi gör 
satsningen för att inte bara privatpersoner 
utan också företag ska kunna samla hela 
sin ekonomiska trygghet hos oss. Många 
gånger är ju privatkunden och företags-
kunden samma person.  Under 2010 ska 
konceptet vidareutvecklas när det gäller 
produkter, rutiner, processer och kompe-
tens. I takt med det hoppas vi kunna  
attrahera fler företagare att också bli 
bankkunder hos oss.

Vilken är inriktningen för 2010?
Den stora utmaningen är nu att fortsätta 
den goda utvecklingen för bankverksam-
heten. Vi har fortsatt höga tillväxtmål och 
hoppas att vår etablering av banktjänster 
för företag skapar tillväxt på företagssidan. 

Bankverksamheten i Länsförsäkringar Uppsala har haft 

en kraftig tillväxt under året. Ett starkt varumärke, ett att-

raktivt helhetserbjudande och engagerade medarbetare är 

några av framgångsfaktorerna. Erik Ekström är bankchef 

i bolaget.



Varför är samhällsengagemanget så 
viktigt för Länsförsäkringar Uppsala?
Vi har en lång tradition av att engagera 
oss i det lokala samhället. Det är en natur-
lig konsekvens av vilka vi är. Som kund-
ägt bolag är det vårt enda syfte att skapa 
trygghet för kunderna. Därför är det ock-
så självklart att arbeta för att förebygga 
skador. Genom åren har det skadeföre-
byggande arbetet utvecklats på olika sätt, 
men det finns en tydlig röd tråd som löper 
genom historien, nämligen att vi värnar 
om våra kunder. Och det innebär både ett 
ekonomiskt och ett socialt ansvarstagande.

Vilket samband har det 
skadeförebyggande arbetet och 
samhällsengagemanget?
Vi ser ju var skador uppstår och kan iden-
tifiera vad som behöver göras för att hin-
dra detta. Vi har en tradition av att arbeta 
med skadeförebyggande insatser när det 
gäller till exempel bränder, vattenska-
dor eller inbrott, alltså fysiska skador på 
egendom. Vi strävar efter att utveckla 
detta och även hitta former för att arbeta 
förebyggande med mjukare värden. Det 
kan handla om att arbeta med attityder, 
men också miljöfrågor och hälsa.

Kan du berätta om några av bolagets 
aktiviteter?
Sedan 2008 nattvandrar bolagets med-
arbetare i Uppsala City. Under 2009 har 
även flera kunder och medlemmar i de 

idrottsföreningar vi sponsrar deltagit i 
nattvandringarna. Vi går en natt varje 
månad och vi har mött stor uppskattning 
och fått många positiva reaktioner. Syf-
tet är att bidra till ökad trygghet för dem 
som befinner sig i city. 2009 har vi också 
inlett ett engagemang i Tobaksfri Duo, 
som verkar för att ungdomar med stöd av 
sina föräldrar eller andra vuxna ska pep-
pas till att avstå från att börja använda to-
bak. Detta är ett viktigt område eftersom 
tobak kan vara en inkörsport till tyngre 
droger, som i sin tur kan vara en väg in i 
kriminalitet.

2009 utsåg Länsförsäkringar Uppsala 
för första gången Uppsalas 
trygghetshjälte. Varför gjorde ni det?
Vi har länge varit engagerade i organisa-
tionen Tryggare Uppsala och på olika sätt 
deltagit i arbetet för att öka tryggheten. 
Nu ville vi ta ett steg till. Genom att be-
löna en trygghetshjälte vill vi visa att al-
la kan bidra till ett tryggare samhälle. Vi 
vill visa på goda exempel och på ett gott 
föredöme. Vi hoppas också att vårt sti-
pendium ska inspirera fler att engagera 
sig. Alla kan bidra på sitt sätt.

Hur väljer ni ut de projekt som 
Länsförsäkringar Uppsala ska stödja?
Det är ett systematiskt arbete där vi kart-
lägger behov av insatser och identifierar 
var våra insatser kan göra mest nytta, för 
våra kunder och för andra människor i lä-

Länsförsäkringar Uppsala är på många olika sätt engagerade 

i det lokala samhället. Det är en del av det skadeförebyggande 

arbetet och syftet är att skapa trygghet för invånarna på olika 

sätt. Carin Bergh Wihed är koordinator för samarbetspartners 

på Länsförsäkringar Uppsala och ansvarar för bolagets sam-

hällsengagemang.
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net. Utvärdering och beslut sker ofta med 
hjälp av lokala nätverk och till exempel 
polisen och Länsstyrelsen för att få råd 
om hur vårt engagemang och våra insat-
ser kan göra bäst nytta.

Länsförsäkringar Uppsala är en stor 
sponsor av lokala idrottsföreningar 
och har det senaste året utvecklat 
samarbetet med dem. Kan du berätta 
hur?
Vi har moderniserat vår sponsringspolicy 
för att öka effekten av de insatser vi gör. 
Det innebär bland annat att vi som spon-
sorer ställer vissa krav på de föreningar vi 
sponsrar. Det handlar bland annat om att 
de ska delta i våra nattvandringar och att 
föreningarna ska arbeta aktivt med frågor 
inom tre fokusområden; hälsa, kamrat-
skap och miljö. På detta sätt vävs det ska-
deförebyggande arbetet in ännu tydligare 
i vår sponsring. Genom att visa tydlighet i 
var vi står i frågor om värderingar och at-
tityder, och genom att ställa krav på våra 
samarbetspartners, har vi mött stor res-
pekt och förståelse.

Engagemang för  
ökad trygghet i länet
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Ökad trygghet bland  
företag och lantbruk

Vilka områden har varit i fokus på 
företags- och lantbruksmarknaden 
2009?
En av de viktigaste frågorna var åtgärds-
programmet bland lantbrukskunder. Må-
let har varit att vända en negativ skade-
utveckling där många kunder drabbats 
svårt av framför allt bränder. Arbetet har 
bland annat resulterat i att 25 nya gårdar 
certifierats som ”Säker Gård”. De har ge-
nomfört skadeförebyggande åtgärder och 
genomgått utbildning för att öka säkerhe-
ten och tryggheten på gården. Vi har ock-
så besiktat och analyserat skaderisker på 
100 lantbruk. Detta har gett oss en tydlig 
bild av vilka åtgärder som behövs för att 
minska risken för skador. Vi har fått stort 
gehör för den här typen av frågor hos vå-
ra kunder och kan glädjas åt att en vänd-
ning i den negativa skadeutvecklingen 
från tidigare år.

Hur vill du sammanfatta utvecklingen 
på företagsmarknaden?
Jag tycker att vi gått i rätt riktning och 
har gjort framsteg, inte minst med tan-
ke på rådande konjunktur. När det gäl-
ler sakförsäkring har vi ökat antalet sålda 
försäkringar, särskilt bland större kunder 
och vi har utvecklat flertalet försäkrings-
lösningar för komplexa verksamheter. 
När det gäller livförsäkringsverksamhe-
ten har vi starkt produktutbud och bola-
gets livsäljare är bland de bästa i länsför-
säkringsgruppen sett till de individuella 

resultat de gör. Under året har vi också 
förstärkt med fyra nya medarbetare på 
livförsäkringssidan.

I maj etablerade Länsförsäkringar 
Uppsala ett franchisekontor i Science 
Park. Vad är syftet med det? 
Vi har etablerat oss där företagen finns 
för att erbjuda dem en helhet för sak- och 
livförsäkring. Vi tycker det är viktigt att 
finnas nära företagen. Det gör det enk-
lare för kunderna och möjliggör för oss 
att marknadsföra oss tydligare i den här 
gruppen. Med en etablering i Science 
Park kan vi öka fokuseringen på dessa 
kunder och leverera bra och trygga lös-
ningar för dem. Det bidrar långsiktigt till 
tillväxt i bolaget vilket också gynnar kun-
derna. Franchiseverksamheten har redan 
visat på goda resultat och har bland an-
nat ingått ett antal större samarbetsavtal 
kring försäkrings- och pensionslösningar 
med företag i olika storlek. 

Länsförsäkringar Uppsala har 
intensifierat samarbetet med LRF. 
Varför? 
Länsförsäkringar och LRF har gemen-
samma intressen och målgrupper och vi 
har båda mycket att vinna på att arbeta 
tillsammans, bland annat när det gäller 
skadeförebyggande åtgärder. I år har sam-
arbetet blivit tätare och mer strukturerat. 
Det har varit möjligt eftersom vi rekryte-
rade en ny försäljningschef för lantbruk 

som är inriktad på den gröna näringen 
och dess utveckling. Det har bland annat 
inneburit ett ökat fokus på skadeförebyg-
gande frågor och en fördjupad dialog med 
våra kunder.

Vad har varit viktigast för att nå 
resultat under året?
Grunden till framgång är att vi har ett 
starkt varumärke och ett starkt helhets-
erbjudande. Men vi har också en effektiv 
organisation med tydligt kundfokus. Vårt 
arbete med att på olika sätt utveckla och 
förbättra kunddialogen tror jag också är 
en viktig framgångsfaktor. Vi strävar ef-
ter att vara lyhörda och lätta att ha att gö-
ra med och det tror jag har betydelse för 
utvecklingen. 

Vilka frågor blir viktigast under 
2010?
Det fortsatta arbetet med vårt åtgärdspro-
gram bland lantbruk där vi bland annat 
ska göra 1 000 besiktningar i lantbruks-
bostäder avseende brand och vatten. Det 
blir också viktigt för oss att ytterligare 
öka marknadsnärvaron i hela länet. Sist 
men inte minst ska vi fortsätta att utveck-
la och modernisera dialogen med våra 
kunder.

Länsförsäkringar Uppsala har intensifierat arbetet med att öka 

tryggheten och säkerheten för länets lantbrukare och nu märks en 

vändning i en tidigare negativ skadeutveckling. På företagsmarkna-

den växer bolaget, bland annat genom fler komplexa försäkrings-

lösningar och tillväxt på livförsäkringssidan. Eva Wallentinsson är 

chef företag- och lantbruksmarknad.
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Hur vill du sammanfatta 
skadeutvecklingen 2009?
Det har varit ett relativt normalt skadeår. 
Glädjande nog bromsades den negativa 
skadeutvecklingen från 2008 in. Kanske  
vågar vi dra slutsatsen att det intensifie-
rade skadeförebyggande arbetet har bi-
dragit. Däremot har en kraftig ökning av 
antalet läckageskador inom framförallt 
bostäder varit bekymrande. Den tror vi 
kan bero på att allt fler påbörjat renove-
ring av sina badrum i och med införandet 
av det så kallade ROT-avdraget. I sam-
band med det har också många läcka-
geproblem upptäckts. Något annat som 
sticker ut är ökningen av antalet inbrott. 
Jämfört med de senaste åren har skade-
kostnaden ökat drastiskt, särskilt när det 
gäller bostäder.

Under året har vi intensifierat arbetet 
med särskilda utredningar av vissa typer 
av skadeanmälningar. Det har resulterat i 
att vi har upptäckt fler bedrägeriförsök än 
tidigare. De stoppade ersättningarna upp-
gick till drygt 7,1 Mkr. De flesta fallen 
gäller bil- och motorskador. Det här är en 
viktig verksamhet och försäkringsbedrä-
geri är ju ett brott som i slutänden drabbar 
oskyldiga kunder.

Vad har präglat arbetet på 
skadeavdelningen under året?
Det har varit kommunikationens år inom 
avdelningen. Vår inriktning har varit att 
förbättra kommunikationen med kunder-

na på olika sätt, skriftligt, muntligt och 
digitalt. Bland annat har vi fortsatt arbetet 
med Klarspråk. Det handlar om att arbeta 
för en enkel och begriplig kundkommuni-
kation. Vi har haft seminarier och utbild-
ningar med olika teman med målet att bli 
bättre på att kommunicera.

En annan fråga som varit viktig för 
oss är kvalitetssäkring av de företag vi 
samarbetar med i skadeärenden. Det rör 
sig om en mängd leverantörer såsom sa-
neringsföretag, byggföretag och motor-
verkstäder. Vi är måna om att de håller 
hög kvalitet och att deras arbete bidrar till 
att göra våra kunder nöjda. Under året har 
vi därför utvecklat våra samarbets avtal 
för att bättre säkerställa kundnöjdhet, 
snabbhet och prisnivåer. Totalt har vi kva-
litetssäkrat ett 50-tal motorverkstäder och 
ett 20-tal byggföretag. 

Effektiviteten på skadeavdelningen 
har förbättrats väsentligt. Hur 
kommer det sig?
En orsak är sannolikt arbetet med vår 
kommunikation. Om vi är tydliga, blir det 
färre missförstånd och frågor. Då går det 
snabbare från start till mål i skadehan-
teringen. Våra ledord i skaderegleringen 
är snabbt, kompetent och omtänksamt. 
Kunden ska känna sig trygg i omhänder-
tagandet och känna att vi är tydliga och 
enkla att ha att göra med. En annan orsak 
till förbättringen är att vi utvecklat arbe-
tet med våra verktyg i skaderegleringen 

vilket underlättar och snabbar på arbetet. 
Ett exempel är automatiserade och digi-
tala avstämningar mellan oss och bilverk-
städer inför motorreparationer. Det sparar 
mycket tid och pengar. Länsförsäkringar 
Uppsala har nu den mest effektiva skade-
reglering i länsförsäkringsgruppen. Det 
är en position vi ska arbeta för att behålla. 

Reglering av personskador har fått 
ökad prioritet i Länsförsäkringar 
Uppsala. Varför?
Förändringar på vårt gemensamma ser-
vice- och utvecklingsbolag Länsförsäk-
ringar AB gjorde att ett antal komplicera-
de skadeärenden återfördes till oss under 
året. Det betyder att vi nu sköter all ska-
dereglering lokalt. Vi är övertygade om 
att det här är till nytta för kunden.

Vi, som branschen i övrigt, har även 
påverkats av Försäkringskassans föränd-
rade regelverk och av den statliga utred-
ningen om trafikförsäkringsbolagen ska 
ansvara fullt ut för inkomstförlust vid 
trafikskada. Omvärldsförändringarna har 
gjort att vi förstärkt vårt arbete med ar-
betsrelaterad rehabilitering när en person-
skada lett till arbetsoförmåga. Vi samar-
betar nu med Arbetslivsresurs för att delta 
aktivt i arbetet med att snabbt få skadade 
kunder tillbaka i arbete. Arbetslivsresurs 
är ledande i Sverige inom arbetslivsinrik-
tad rehabilitering. Med de här förändring-
arna hoppas vi ytterligare stärka omhän-
dertagandet om kunden.

Det har varit ett relativt normalt år sett till skadesiffrorna för 

Länsförsäkringar Uppsala. Tidigare ökning av antalet bränder har 

bromsats in, och antalet stora skador har varit förhållandevis få. 

Samtidigt har effektiviteten i skadearbetet ökat. Susanne Fagerberg 

är skadechef och ger här sin syn på året som gått.

Ökad effektivitet till  
nytta för kunderna
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Länsförsäkringar AB’s uppgift är att ska-
pa förutsättningar för länsförsäkringsbo-
lagen att bli framgångsrika på sina res-
pektive marknader. Under 2009 drevs ett 
antal gemensamma utvecklingsfrågor ge-
nom Länsförsäkringar AB, till exempel:

Banktjänster för småföretag
Länsförsäkringsgruppens fokus på bank-
tjänster till småföretag innebär både an-
passning av banktjänster och en på sikt 
lönsam småföretagsaffär. Arbetet med 
process- och verksamhetsutveckling samt 
kreditregelverk har startat och systemut-
vecklingen är påbörjad.

Nytt system för motorförsäkring
För att utveckla den marknadsledande po-
sitionen inom motorförsäkring pågår ut-
vecklingen av ett nytt försäkringssystem. 
Det nya försäkringssystemet ska minska 
det omfattande manuella arbete som nu-
varande system kräver, och sänka admi-
nistrations- och driftskostnaderna.

Förbättrade Internettjänster för 
företagare
I november skedde förändringar av Inter-
netsidorna för företagskunder. Dels har 
ett omfattande förbättringsarbete gjorts 
av de öppna sidorna, dels har en översikt 
tagits fram för det inloggade mötet.

Flytt av IPS – Individuellt 
Pensionssparande
Nu kan kunderna flytta sitt tidigare IPS-
sparande till Länsförsäkringar. Efterfrå-

gan har varit mycket stor. Nästa steg för 
IPS-projektet är att möjliggöra placering-
ar av pensionskapital i värdepapper. Lan-
sering av den delen sker under 2010.

Småföretagarguiden
En ny guide som hjälper småföretagare 
att förstå sitt grundbehov av ekonomisk 
trygghet. När kunden gått igenom hela 
guiden lämnas ett förslag utifrån de svar 
som angetts i guiden. Sammanställningen 
går att spara och skriva ut. Unikt för gui-
den är att den omfattar både bank, för-
säkring och pension.

LIVFÖRSÄKRING
Länsförsäkringar har genom hela finans-
krisen följt den trygga allokeringslinje 
som alltid styr placeringarna av kunder-
nas pengar. De senaste årens extrema 
svängningar på marknaden har tydligt 
visat på värdet av långsiktighet. Resulta-
tet är en fortsatt hög konsolidering, inget 
behov av återtag, samt en jämn och stabil 
avkastning.

Länsförsäkringar pensionskunder har 
i såväl 5 som 20 års perspektiv haft en 
återbäringsränta som tillhör de högsta i 
branschen. Risknivån har ökats i takt med 
att finanskrisen klingat av, men den för-
siktiga linjen fortsätter att gälla. Totalav-
kastningen uppgick till 2,3 (-0,6) procent.  
Resultatet uppgick till 17 922 (-30 126) 
Mkr.

Länsförsäkringar utsågs till Årets 
Livförsäkringsbolag i tidningen Affärs-
världens årliga undersökning, samt till 

Sveriges bästa pensionsförvaltare av den 
europeiska branschtidningen Investment 
& Pension Europe.

OMBILDNINGEN AV  
LÄNSFÖRSÄKRINGAR LIV
Hösten 2008 genomfördes en omröstning 
bland alla drygt 700 000 kunder med så 
kallad traditionell förvaltning i Länsför-
säkringar Liv. Frågan gällde förslaget att 
den 1 januari 2010 ombilda bolaget till ett 
vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag. 
Omröstningen gav klartecken att ansöka 
om tillstånd hos Finansinspektionen, en 
ansökan som godkändes på alla punkter 
utom en, nämligen hur livförsäkringsbo-
lagets tillgångar ska fördelas mellan kun-
der och ägare.

Efter en intern analys och fortsatt di-
alog med Finansinspektionen är vi nu 
överens. Det innebär att det inte längre 
finns några invändningar mot en ombild-
ning. Däremot har vi beslutat att skjuta på 
genomförandet, och en ny tidplan presen-
teras under våren 2010.

BANKVERKSAMHET
Länsförsäkringar är Sveriges femte störs-
ta retailbank på inlåning, som ökade 
med 6 procent till 37 (35) mdr under året. 
Marknadsandelen, mätt som inlåning från 
hushåll, ökade till 3,4 (3,2) procent.

Utlåning till allmänheten ökade med 
27 procent till 100 (79) mdr. Bostadsut-
låningen i dotterbolaget Länsförsäkring-
ar Hypotek ökade med 26 procent till 68 
(54) mdr. Marknadsandelen, mätt som 

Samverkan som stärker  
Länsförsäkringar Uppsala
Länsförsäkringar Uppsala är ett av 24 lokala, kundägda och självständiga läns-

försäkringsbolag som samverkar under ett gemensamt varumärke. För gemensam 

service och utveckling äger bolagen tillsammans Länsförsäkringar AB. I Länsför-

säkringar AB bedrivs också bland annat liv- och fondförsäkring, bank, fondförvalt-

ning, återförsäkring och djurförsäkring.
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hushålls- och bostadsutlåning till hushåll, 
ökade till 4 (3,4) procent. Bankverksam-
heten kännetecknas av en låg riskprofil. 
Länsförsäkringar är fortsatt femte största 
fondaktör i Sverige med 4,2 (4,2) procents 
marknadsandel mätt i förvaltat kapital. 
67 (51) mdr förvaltades i 30 (29) investe-
ringsfonder med olika placeringsinrikt-
ning. Det egna erbjudandet av bottenlån 
till lantbrukare har medfört fortsatt mark-
nadstillväxt inom bank och försäkring 
till lantbrukare. Lantbrukskrediterna har 
en god geografisk spridning i landet och 
uppgick vid årets slut totalt till 11,7 (6,5) 
mdr. Bottenlån för lantbruks- och skogs-
fastigheter uppgick till 7,8 (3,2) mdr.

Länsförsäkringar har Sveriges mest 
nöjda bankkunder för femte gången på 
privatmarknaden och de mest nöjda bolå-
nekunderna för sjätte gången i en jämfö-
relse mellan alla svenska banker enligt 
Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

DJUR- OCH GRÖDAFÖRSÄKRING
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkring-
ars specialistföretag som erbjuder privat-
personer, lantbrukare och andra företa-
gare försäkringsskydd för djur och gröda. 
Skyddet omfattar veterinärsvårds-, liv- 
och avbrottsförsäkring. Produkter och 
tjänster utvecklas i samverkan med kun-
der, djurägarorganisationer och leverantö-
rer av veterinärvårdstjänster.

Agria Djurförsäkring är marknadsle-
dande inom djur- och grödaförsäkring i 
Sverige med en marknadsandel på 60 (60) 
procent. Premieintäkten för egen räkning 

uppgick under 2009 till 1 549 (1 252) Mkr 
och det tekniska resultatet uppgick till 
118,8 (54,6) Mkr.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
FASTIGHETSFÖRMEDLING
Med 104 bobutiker från Haparanda till 
Ystad har Länsförsäkringar Fastighetsför-
medling på några få år etablerat sig som 
den fjärde största mäklarkedjan i Sveri-
ge. Genom Länsförsäkringar Fastighets-
förmedling får de som säljer och köper 
en bostad, förutom kunskapen hos erfar-
na och kunniga mäklare, också tillgång 
till Länsförsäkringars breda utbud inom 
bank och försäkring.

Verksamheten bedrivs i franchise-
form där det lokala länsförsäkringsbola-
get är franchisegivare och huvudman för 
de lokala bobutikerna. Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling är därigenom all-
tid lokalt förankrat och skiljer sig från de 
rikstäckande fastighetsmäklarkedjor som 
styrs och leds centralt.

 2009 2008

Premieinkomst 11 879 10 719

Konsolidering, % 107 105

Solvens, % 137 114

Balansomslutning 162 989 150 216

Genomsnittlig 
återbäringsränta % 
1985-2009 8,9 9,2

Länsförsäkringar Uppsala äger 4,8 procent av 
aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Vid utgången 
av 2009 var substansvärdet på aktien 1 288 kronor. 
Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB inräknas i 
Länsförsäkringar Uppsalas konsolidering. I och med 
att Länsförsäkringar Uppsala ägs av kunderna, är 
dessa också delägare i Länsförsäkringar AB och dess 
dotterbolag.

 2009 2008

Rörelseresultat, Mkr 258 245

Räntenetto, Mkr 1 148 1 211

Balansomslutning, mdr 131 104

Antal kunder 759 000 700 000

LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
UPPSALA

LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
BANK

LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
LIV
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Styrelsen och verkställande direktören för 
Länsförsäkringar Uppsala avger härmed 
årsredovisning för 2009, bolagets 165:e 
verksamhetsår.

VERKSAMHETSINRIKTNING
Länsförsäkringar Uppsala, vars verksam-
hetsområde är Uppsala län, erbjuder eko-
nomisk trygghet till privatpersoner, lant-
bruk och övriga företag. Detta görs genom 
att erbjuda kunderna ett heltäckande för-
säkringsskydd i form av sak- och person-
försäkringar samt spar- och låneprodukter.

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, 
Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar 
Fonder. Resultatet av dessa affärer ingår 
inte i bolagets försäkringstekniska resultat 
utan redovisas i den Icke-tekniska redovis-
ningen under posterna övriga intäkter och 
övriga kostnader.

Länsförsäkringar Uppsala säljer dess-
utom djur- och grödaförsäkring i samar-
bete med Länsförsäkringar AB och dess 
dotterbolag Agria. Resultatet av denna 
försäljning ingår i bolagets försäkrings-
tekniska resultat. 

Länsförsäkringar Uppsala äger 100 
procent av aktierna i Länsförsäkringar 
Uppsala Fastighets AB. Bolaget har till än-
damål att äga och förvalta Länsförsäkring-
ar Uppsalas innehav i Humlegården, som 

äger och förvaltar fastigheter i Stockholm. 
Bolaget förvärvade den 31 december 2008 
samtliga aktier i BoCity i Uppsala AB. Bo-
City i Uppsala AB ś verksamhetsidé är att 
vara en mötesplats för bostadsintresserade 
i Uppsalaområdet.

Dotterbolagens rörelseresultat ingår 
inte i koncernens försäkringstekniska re-
sultat utan redovisas i den Icke-tekniska 
redovisningen under posten resultat i dot-
terbolag.

ORGANISATION OCH STRUKTUR 
Länsförsäkringar Uppsala ingår som ett av 
24 lokala och självständiga bolag i federa-
tionen länsförsäkringsgruppen. Gemen-
samt äger de 24 länsförsäkringsbolagen 
Länsförsäkringar AB som i sin tur bland 
annat äger Länsförsäkringar Bank, Läns-
försäkringar Liv och Agria.

Bolaget är självständigt och bolagsfor-
men är ömsesidigt försäkringsbolag, vilket 
innebär att bolaget ägs av kunderna, bola-
gets försäkringstagare.

Länsförsäkringar Uppsalas kunder väl-
jer vid valmöten i åtta geografiska distrikt 
totalt 60 fullmäktigeledamöter som före-
träder dem på bolagsstämman. Valmöten 
utlyses genom annons i lokaltidning och 
på bolagets hemsida. Fullmäktige väljs för 
en period av tre år.

Bolagsstämman utser bolagets styrelse 
som består av minst sju och högst åtta le-
damöter. 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 verk-
samheten.

Styrelsen fastställer årligen en arbets-
ordning för sitt arbete, en instruktion för 
Vd samt policy och riktlinjer för de vik-
tigaste områdena, såsom försäkringstek-
niska riktlinjer, konsolideringspolicy, åter-
försäkringspolicy, placeringsinstruktioner 
etc. Styrelsen har under 2009 haft 9 sam-
manträden 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 funktioner-
na Riskkontroll och Compliance som ope-
rerar på Vd:s uppdrag. Tillförordnad aktu-
arie granskar bolagets försäkringstekniska 
riktlinjer, samt bedömer och beräknar att 
de försäkringstekniska avsättningarna är 
tillräckliga. 

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

Förvaltningsberättelse

länsförsäkringar uPPsala

org nr 517600-9529
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framgår av not 43. Från och med 1 januari 
2010 har nya allmänna råd (FFFS 2009:7) 
om ersättningspolicy i försäkringsföretag 
börjat gälla. I bolaget pågår ett arbete med 
att utarbeta en ersättningspolicy för bola-
get som är anpassad till det nya regelver-
ket. I samband med att årsredovisningen 
fastställs kommer bolagets ersättningsreg-
ler att publiceras på bolagets  hemsida.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
UNDER ÅRET
Efter den kraftiga turbulensen på finans-
marknaderna under föregående år, så har 
marknaderna återhämtat sig förvånansvärt 
snabbt, vilket i stor utsträckning bidragit 
till bolagets resultatförbättring.

Länsförsäkringar Uppsala har under 
2009 infört ett nytt kundbonussystem. Det 
nya systemet, kommer i större utsträck-
ning än tidigare kundbonussystem, att 
gynna kunder som har produkter inom fle-
ra produktområden (sakförsäkring, bank 
och livförsäkring). 

Utvecklingen i den förmedlade bank-
affären har varit mycket bra under 2009. 
Tillväxten blev hela 29 procent, vilket kan 
jämföras med 2008 då tillväxten var 17 
procent.

Under året har tre av bolagets företags-
säljare inom liv- och sakförsäkring valt att 
sluta sina anställningar i bolaget för att is-
tället starta ett franchisebolag som arbetar 
under Länsförsäkringars varumärke. Bo-

laget, Försäkringskonsulterna Östra Aros 
AB, startade sin verksamhet den 1 maj 
2009. Avtal är tecknade som reglerar mel-
lanhavandena mellan bolagen.

Bolagets franchisetagare inom fastig-
hetsförmedling, som nu mer arbetar under 
varumärket Länsförsäkringar Fastighets-
förmedling, har haft ett framgångsrikt år, 
sammanlagt har de förmedlat 772 bostäder 
till ett värde av totalt 1 344 Mkr.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER 
VERKSAMHETSÅRETS SLUT
Inga händelser av väsentlig betydelse finns 
att rapportera.

RESULTAT OCH EKONOMISK 
STÄLLNING
Direkt skadeförsäkring

Premieinkomstens fördelning (egen affär)

Privat
58%

Lantbruk
12%

Företag
30%

Premieinkomst och marknad
Premieinkomsten, för egen affär, uppgick 
till 576,5 (576,0) Mkr. Premien i mottagen 
återförsäkring minskade med 2,7 Mkr till 
77,4 Mkr. 

Premieinkomst brutto per försäkringsgren

Mkr 2009 2008

Sjuk och olycksfall 15,1 13,7

Hem och villa inkl fritidshus och båt 145,1 138,9

Företag, lantbruk och fastighet 161,9 159,1

Motorfordon (kaskoförsäkring) 141,6 139,5

Trafikförsäkring 112,8 124,8

Summa direktförsäkring brutto 576,5 576,0

Mottagen återförsäkring  77,4 80,1

Totalt 653,9 656,1

Nedanstående tabell visar bolagets mark-
nadsandelar 
Marknadsandelar

% 2009 2008

Hem 40,2 39,5

Villa 58,3 59,0

Fritidshus 51,9 53,0

Personbil 39,4 39,9

Lantbruk 95,8 97,5

Traktor 87,7 88,6

Företag 39,5 40,3

Företagsmotor (endast juridisk person) 47,0 46,6

Skadeutfall
Årets skadekostnad brutto, inklusive ska-
deregleringskostnader, uppgick till 465,8 
(530,2) Mkr. Direktaffärens skadekostnad 
brutto, inklusive skaderegleringskostnader,  
uppgick till 406,3 (472,0) Mkr. Bakom 
dessa siffror döljer sig en minskad kost-
nad för brandskador främst på fastigheter, 
villor och villabyggnad på lantbruk. Sam-
tidigt som bolaget haft denna positiva ut-
veckling för brandskador, så har kostnaden 
för vattenskador ökat inom villa- och fast-
ighetsförsäkring.
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I mottagen återförsäkring uppgick skade-
kostnaden till 59,5 (58,2) Mkr. Inom mot-
tagen återförsäkring svarar mottagen tra-
fikåterförsäkring för 19,5 (12,2) Mkr av 
skadekostnaden.

Skadefrekvensen i motorfordonsför-
säkring uppgick till 143,1 (144,2) skador 
per 1 000 försäkringar medan frekvensen 
för övriga branscher (kombinerad försäk-
ring) uppgick till 89,0 (89,3) skador per  
1 000 försäkringar.
Avvecklingen av tidigare års avsättningar 
för oreglerade skador resulterade i ett av-
vecklingsresultat brutto på 8,3 (-20,4) Mkr. 
Nettoresultatet, det vill säga efter att åter-
försäkrarna tagit sin del av resultatet, var 
14,8 (-9,5) Mkr.

Förmedlad skadeförsäkring
Länsförsäkringar Uppsala förmedlar djur- 
och grödaförsäkring till Agria (dotterbolag 
till Länsförsäkringar AB). Bolaget erhåller 
provision för den förmedlade affären som 
grundar sig på förmedlad volym. Under 
året erhöll bolaget 2,7 (3,0) Mkr i förmed-
lingsprovision för djur- och grödaaffären. 

Provisionsintäkterna från den förmedlade 
sakförsäkringsaffären ingår i Skadeförsäk-
ringsrörelsens tekniska resultat. 

Nedanstående tabell visar volymen i 
den förmedlade sakförsäkringsaffären.

Premievolym förmedlad sakförsäkring

Mkr 2009 2008

Djur- och grödaförsäkring 53,1 51,0

Summa förmedlad försäkring brutto 53,1 51,0

Förmedlad liv- och pensionsförsäkring
Länsförsäkringar Uppsala förmedlar liv- 
och pensionsförsäkring för Länsförsäk-
ringar Livs räkning. För den förmedlade 
affären får bolaget en ersättning som i hu-
vudsak grundar sig på nyförsäljnings-
volymen och premieinkomstens storlek. 
För 2009 erhöll bolaget 21,2 (23,8) Mkr i 
intäkter från Länsförsäkringar Liv. 

Bolaget har cirka 16 årstjänster som ar-
betar med försäljning och kundvård inom 
liv- och pensionsförsäkring. Bolagets kost-
nader för affären uppgick till 21,0 (22,5) 
Mkr. Kostnaderna avser främst försälj-
nings- och administrationskostnader. 

Resultatet för 2009 uppgick till 0,1 (1,3) 
Mkr. Resultatet av denna affär redovisas i 
resultaträkningen under det Icke-tekniska 
resultatet i posterna Övriga intäkter och 
Övriga kostnader.

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

Förmedlad livförsäkring

Mkr 2009 2008

Premieinkomst 389 375

Förvaltat kapital 5 543 4 978

Antal livförsäkringskunder 48 382 46 653

Förmedlad bank- och fondaffär
Länsförsäkringar Uppsala är även en för-
säljnings-/kundvårdskanal för Länsför-
säkringar Bank. För den försäljning och 
kundvård bolaget levererar erhåller bola-
get provision. 2009 har varit ett mycket bra 
år om man ser till tillväxten i den förmed-
lade affärsvolymen. Tillväxten blev 1 416 
Mkr, vilket motsvarar en ökning på cirka 
29 procent. Under 2009 uppgick bolagets 
bankintäkter till 24,8 (26,3) Mkr. Intäkts-

Skadeuppföljning per skademoment, kombinerad försäkring
Antal anmälda skador

Skadekostnad, brutto (exklusive  
reservförstärkningar) Mkr

 2009 2008 2009 2008

Brand 229 399 41,6 82,6

Storm och natur 44 57 2,5 4,7

Inbrott, stöld och rån 1 082 1 137 14,9 12,2

Vatten 1 202 964 64,8 49,1

Maskin 1 051 881 9,4 9,7

Rättsskydd och ansvar 461 490 18,5 22,8

Olycksfall 701 696 10,9 9,8

Övrigt 3 203 3 229 27,4 28,1

Summa kombinerad försäkring 7 973 7 853 190,0 219,0

Skadeuppföljning per skademoment, motorförsäkring Antal anmälda skadearter  
(ej antal skador)

Skadekostnad, brutto (exklusive  
reservförstärkningar) Mkr

 2009 2008 2009 2008

Vagnskada 4 347 4 323 43,5 44,0

Stöld 542 595 6,7 8,6

Brand 113 102 5,4 5,1

Glas och räddning 6 304 5 588 14,5 12,8

Övrigt 4 251 3 749 10,4 8,2

Trafik 4 317 4 455 60,5 68,9

Summa motorförsäkring 19 874 18 812 141,0 147,6
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minskningen är en effekt av kraftigt mins-
kade marginaler, vilket är en effekt av det 
extrema ränteläge som råder på markna-
den.

I bolagets bankverksamhet finns 26 
årstjänster som arbetar direkt med för-
säljning och rådgivning kring bankens 
produkter. Kostnaderna i bolagets bank-
verksamhet uppgick till 40,8 (36,2) Mkr. 
Kostnaderna i denna affär utgörs till stor 
del av personal- och försäljningskostna-
der, utöver dessa finns även kostnader som 
är relaterade till den affärsvolym som bo-
laget hanterar. Kostnadsökningen 2009 
är en effekt av bolagets beslut om att öka 
tillväxttakten i bankaffären, främst är det 
de volymbaserade kostnaderna samt per-
sonal- och lokalkostnader som ökat. Bola-
get ska enligt avtal med Länsförsäkringar 
Bank stå för 80 procent av de konstatera-
de kreditförlusterna, dock maximerat till 
innevarande års ersättningar från Länsför-
säkringar Bank. Under 2009 har Länsför-
säkringar Uppsalas resultat belastats med 
kreditförluster om 0,8 (0,0) Mkr.

Länsförsäkringar Uppsalas resultat 
av den förmedlade bankaffären blev -16,0 
(-9,9) Mkr. Även resultatet av denna af-
fär redovisas i resultaträkningen under det 
Icke-tekniska resultatet i posterna Övriga 
intäkter och Övriga kostnader. 

Tabellen nedan visar affärsvolymen i 
den förmedlade bankaffären.

Mkr 2009 2008

Inlåning 1 558,0 1 305,4

Utlåning 4 618,6 3 516,8

Fond 166,3 104,6

Total affärsvolym 6 342,9 4 926,8

Antal bankkunder 22 182 19 939

Kapitalförvaltning
Marknadsvärdet på moderbolagets pla-
ceringstillgångar uppgick vid verksam-
hetsårets slut till 1 763,6 (1 571,8) Mkr. I 
koncernen var marknadsvärdet på place-
ringstillgångarna 1 815,6 (1 620,8) Mkr 
och har följande struktur:

Placeringsstruktur utifrån avkastningsperspektivet

Mkr 2009 % 2008 %

Fastighetsrelaterat 140,0 7,7 135,3 8,3

Aktierelaterat 783,3 43,1 612,9 37,8

Ränterelaterat 892,3 49,2 872,6 53,9

Summa placerings- 
tillgångar 1 815,6 100,0 1 620,8 100,0

Moderbolagets likvida tillgångar uppgick 
vid verksamhetsårets slut till 47,3 (102,8) 
Mkr. För koncernen var motsvarande siffra 
47,7 (103,0) Mkr.

Kapitalförvaltningens resultat brutto 
uppgick till 183,4 (-363,7) Mkr i moderbo-
laget och till 188,1 (-351,4) Mkr i koncer-
nen. Av detta resultat avsåg 160,8 (-484,9) 
Mkr orealiserade värdeförändringar på 
placeringstillgångar i moderbolaget och i 
koncernen 165,6 (-472,6) Mkr.

Resultat
Årets resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt uppgick i moderbolaget till 174,3 
(-401,0) Mkr och i koncernen till 172,9 
(-385,3) Mkr. Resultatet efter bokslutsdis-
positioner och skatt uppgick i moderbola-
get till 127,0 (-321,0) Mkr och i koncernen 
till 133,9 (-253,2) Mkr. 

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 
blev 29,5 (9,4) Mkr i moderbolaget och i 
koncernen 25,3 (12,9) Mkr.

2009 års resultat är bättre än förväntat. 
Förklaringen till detta är främst att vi fått 
en kraftig återhämtning på de finansiella 
marknaderna, vilket resulterat i att bola-
gets placeringstillgångar ökat i värde.

Även resultatet i sakförsäkringsaffä-
ren blev bättre än förväntat, huvudskälet 
till detta är att vi haft färre stora brandska-
dor än vad som varit ”normalt” de senaste 
åren. Negativt är dock att antalet vatten-
skador fortsatt att öka i antal.

Resultatmässigt var bankaffären sämre 
än vad som beräknats, vilket beror på att 
marginalerna i affären minskat kraftigt un-
der året. Volymen i bankaffären har dock 
ökat över förväntan.

I livaffären blev resultatet i linje med 
förväntningarna, även om försäljningen 
blev något sämre än förväntan.
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Femårsöversikt för koncernen
Av femårsöversikten nedan framgår de olika resultatens delposter.

Tkr 2009 2008 2007 2006 2005

RESULTAT

Premieintäkt f e r 571 830 570 470 550 122 568 628 578 033

Kapitalavkastning från finansrörelsen 21 965 38 069 30 807 22 333 16 298

Försäkringsersättningar f e r –419 342 –464 644 –445 447 –448 829 –406 865

Driftskostnader f e r –137 845 –129 074 –117 674 –114 371 –91 921

Övriga tekniska kostnader – – – – –10 674

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen före återbäring och rabatter 36 607 14 821 17 808 27 761 84 872

Återbäring och rabatter –11 272 –1 920 –16 737 –27 697 –35 000

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen 25 335 12 901 1 071 64 49 872

Finansrörelsens resultat 166 124 –389 476 101 947 153 190 240 428

Övriga intäkter och kostnader –16 623 –8 580 –8 630 –7 786 –3 496

Resultat i dotterbolag –1 891 –149 –494 –662 –1 213

Resultat före dispositioner och skatt 172 944 –385 304 93 895 144 806 285 591

Årets resultat 133  946 –253 153 75 543 111 489 221 536

EKONOMISK STÄLLNING

Placeringstillgångar, verkligt värde 1 815 560 1 620 835 2 028 146 1 855 633 1 650 620

Premieinkomst f e r 572 008 571 522 558 153 564 028 579 906

Försäkringstekniska avsättningar f e r 885 168 890 121 848 500 760 481 669 225

Erforderlig solvensmarginal 115 042 115 042 110 488 100 062 90 640

Kapitalbas* 1 019 905 840 103 1 223 161 1 150 230 1 061 544

Konsolideringskapital

Beskattat eget kapital 871 489 737 535 990 688 915 145 800 850

Uppskjuten skatt 216 995 176 961 309 135 306 488 273 198

Obeskattade reserver – – – – –

Konsolideringskapital 1 088 483 914 496 1 299 823 1 221 633 1 074 048

Konsolideringsgrad 190% 160% 233% 217% 185%

NyCKELTAL, %

Försäkringsrörelsen

Skadeprocent f e r 73,3 81,4 81,0 78,9 70,4

Driftskostnadsprocent f e r 24,1 22,6 21,4 20,1 15,9

Totalkostnadsprocent f e r 97,4 104,1 102,4 99,0 86,3

Kapitalförvaltningen

Direktavkastning 1,2 1,8 2,1 1,6 1,4

Totalavkastning 10,9 –16,8 7,1 10,4 19,0

* Avser moderbolagets kapitalbas med beaktandet av övervärden i dotterbolags placeringstillgångar, vilket är i överensstämmelse med bolagets solvensdeklaration

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen med de undantag som beskrivs i avsnittet om Moderbolagets redovisningsprinciper.  
Länsförsäkringar Uppsala tillämpar sedan den 1 januari 2007 så kallad lagbegränsad IFRS i såväl moderföretagets redovisning som i koncernredovisningen i och med detta omräknas även 
jämförelseåret 2006 enligt nya principer.  
Uppgifterna avseende räkenskapsåret 2005 är inte omräknade, d v s de presenteras i enlighet med tidigare redovisade redovisningsprinciper.
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Krisen på finansmarknaden som vi såg un-
der 2008 och början av 2009 är på väg att 
klinga av. Vi ser dock en fortsatt osäker-
het på finansmarknaderna, dels med tanke 
på den snabba återhämtningen på börserna 
under 2009 och dels att de finanspolitiska 
åtgärder som satts in för att mildra krisen 
måste trappas ned. Med andra ord så finns 
en stor del av risken kvar, vilket bolaget 
har i beaktande.

Inom sakförsäkringsmarknaden räk-
nar vi med ett fortsatt hårt konkurrensläge, 
en fortsatt prispress är inte osannolik. På 
skadeområdet fortsätter vi att göra insatser 
för att minska kostnaden för brand-, vat-
ten- och motorskador. Bolagets bedömning 
är dock att vi kommer fortsätta växa och 
fortsatt ha ett positivt resultat i sakförsäk-
ringsaffären.

Den förmedlade bank- och livförsäk-
ringsaffären är inne i en expansionsfas, 
vilket innebär kostnader för att bygga vo-
lym. Expansionsplanerna kommer att ge 
underskott i bankaffären under de kom-
mande åren medan livaffären beräknas ge 
ett mindre överskott.

När det gäller finansmarknaderna, så 
är det än svårare att förutse framtiden. Vi 
räknar med en fortsatt orolig marknad.

RISKER I VERKSAMHETEN
Försäkringsrisker
Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms 
vara väl balanserad. 2004 började bola-
get att teckna trafikförsäkringsaffär, vilket 
på sikt kommer att öka bolagets risk i och 
med att denna affär kommer att stå för en 
betydande del av bolagets försäkringstek-
niska avsättningar. Trafikförsäkring skiljer 
sig från övrig direkt affär genom att den 
har en lång avvecklingstid och att de stora 
skadorna ofta står för en mycket större del 
av den totala skadekostnaden. Utöver det-
ta finns även en politisk risk inbyggd i tra-
fikaffären, vilken innebär att försämringar 
som eventuellt införs i socialförsäkrings-
systemet medför ett ökat kostnadsansvar 
för trafikförsäkringsbolagen. En sådan 
förändring innebär även att skador som 
inträffat före förändringen blir dyrare att 
reglera. Sammantaget gör detta att risken 
i bolagets trafikaffär är större än i den öv-
riga direktaffären. I dagsläget utgör trafik-
affären cirka 35 procent av de försäkrings-
tekniska avsättningarna för egen räkning i 
bolagets direktförsäkringsaffär. 

Den mottagna affären är till största de-
len svensk affär. Största risk i mottagen 
återförsäkring bedöms vara engagemanget 
i Nordiska Atomförsäkringspoolen. Maxi-

mal ansvarighet för denna affär är 20,0 
Mkr per skadehändelse.

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

För ytterligare information om risker 
och riskhantering se not 2.

INFORMATION OM ICKE-FINANSIELLA 
RESULTATINDIKATIONER 
Miljö
Länsförsäkringar Uppsalas miljöarbe-
te utgår från en i länsförsäkringsgrup-
pen gemensam miljöpolicy. I den slås fast 
att bolaget ska ta miljöhänsyn och ge-
nom ständiga förbättringar arbeta för att 
minimera bolagets negativa miljöpåver-
kan. Länsförsäkringar Uppsala är tillsam-
mans med övriga länsförsäkringsbolag och 
Länsförsäkringar AB certifierade enligt 
miljöledningssystemet ISO14001.

Hälsoläget
Enligt genomförd medarbetarundersök-
ning upplever 87 (90) procent att man är 
fullt frisk och trivseln bedöms till 4,1 (4,1) 
på en femgradig skala. 2009 uppgick den 
totala sjukfrånvaron som andel av ordina-
rie arbetstid till 3,4 (3,0) procent. Samtliga 
medarbetare erbjuds en sjukvårdsförsäk-



24  förValtningsberättelse

ring och avtal finns med företagshälsovår-
den. Ohälsa förebyggs också genom sub-
ventionerade träningskort, erbjudande om 
massage och lunch i nyckelcertifierad per-
sonalrestaurang. 

För ytterligare information om perso-
nal och löneredovisning hänvisas till not 
43.

Krisledningssystem
Företagets ledningsgrupp fungerar som 
Krishanteringsgrupp. Företaget har ock-
så en Säkerhetsgrupp och en Stödgrupp. 
Samtliga medarbetare ansvarar för att god 
säkerhet upprätthålls. Misstankar om bris-
ter i eller hot mot säkerheten meddelas 
någon i Säkerhetsgruppen. Stödgruppens 
uppgift är att hjälpa till vid akuta tillbud på 
kontoret. Samtliga som ingår i Stödgrup-
pen har genomgått utbildning i hjärt- och 
lungräddning.

Arbetsmiljö
Länsförsäkringar Uppsala arbetar med 
ständiga förbättringar i arbetsmiljön. Var-
je år genomförs en medarbetarundersök-
ning. Syftet med mätningen är att få en 
uppfattning om medarbetarnas tankar och 

synpunkter kring sitt uppdrag inom företa-
get. Mätningens resultat analyseras i grupp 
tillsammans med chefen, åtgärder plane-
ras och genomförs. Medarbetarsamtal ge-
nomförs också årligen. Chef och medarbe-
tare samtalar kring olika områden, sätter 
individuella mål och överenskommer om 
en utvecklingsplan. Ergonomiska genom-
gångar av arbetsplatsen genomförs vid be-
hov av företagshälsovården. Varje dator-
arbetsplats anpassas efter medarbetarens 
behov.

Etiska regler
Länsförsäkringar Uppsala har ett fast-
ställt regelverk för etik och moral. Reg-
lerna omfattar inte bara medarbetare i bo-
laget utan även de som säljer försäkringar 
på uppdrag av bolaget eller på annat sätt 
utför uppdrag åt Länsförsäkringar Uppsa-
la. Alla dagliga möten hos kunder eller på 
den egna arbetsplatsen innebär ett ständigt 
ställningstagande till problem och valsi-
tuationer. Överväganden måste göras. Vad 
händer om man gör på det ena eller andra 
sättet. Lagstiftningen är ett trubbigt instru-
ment. I varje situation ska inte bara lagens 
bokstav följas utan även dess anda. Etiska 

regler och ett gemensamt förhållningssätt 
skapar förtroende i relationen med kunder, 
medarbetare och leverantörer. 

Styrelsen ansvarar för att de etiska reg-
lerna är anpassade till den verksamhet som 
bedrivs och ska med en viss regelbunden-
het utvärdera reglerna och följa upp hur de 
tillämpas.

Nya solvensregler 
Från och med år 2013 skall det nya Solvens 
2-regelverket vara infört för samtliga 
försäkringsbolag. Länsförsäkringar 
Uppsala har tillsammans med övriga 
länsförsäkringsbolag inlett ett arbete för 
att identifiera de åtgärder som måste vidtas 
för att bolaget i god tid ska kunna anpassa 
sig till det nya regelverket.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen och verkställande direktören 
föreslår att:

Balanserat resultat 131 886 846 kronor
Årets resultat 127 048 230 kronor
Summa 258 935 076 kronor
Balanseras i ny räkning
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Resultaträkning
1 januari – 31 december

Koncernen Moderbolaget

Tkr Not 2009 2008 2009 2008 

TeKNisK RedovisNiNg av sKadeföRsäKRiNgsRöRelse

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst från försäkringsavtal 3 653 956 656 042 653 956 656 042 

Premier för avgiven återförsäkring (-) –81 948 –84 521 –81 948 –84 521 

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 29 –178 –1 052 –178 –1 052 

571 830 570 470 571 830 570 470 

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 21 965 38 069 21 965 38 069 

försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 5 

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring –455 568 –438 918 –455 568 –438 918 

Återförsäkrares andel (+) 37 501 19 706 37 501 19 706 

Förändring i avsättning för oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring –10 228 –91 329 –10 228 –91 329 

Återförsäkrares andel (+) 8 953 45 897 8 953 45 897 

–419 342 –464 644 –419 342 –464 644 

driftskostnader 6 –137 845 –129 074 –133 694 –132 584 

skadeförsäkringsrörelsens resultat före återbäring och rabatter 36 607 14 821 40 759 11 311 

Återbäring och rabatter 31 –11 272 –1 920 –11 272 –1 920 

skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 25 335 12 901 29 487 9 391 

icKe-TeKNisK RedovisNiNg

skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 25 335 12 901 29 487 9 391 

Kapitalavkastning, intäkter 7 72 826 151 199 72 826 151 199 

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 8 168 537 15 814 163 804 15 814 

Kapitalavkastning, kostnader 9 –50 302 –30 032 –50 302 –30 032 

Orealiserade förluster på placeringstillgångar 10 –2 972 –488 389 –2 972 –500 703 

Kapitalförvaltningens resultat 11 188 089 –351 407 183 356 –363 722 

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 4 –21 965 –38 069 –21 965 –38 069 

Återstående kapitalavkastning 166 124 –389 476 161 391 –401 791 

Övriga intäkter 12 47 054 50 123 47 054 50 123 

Övriga kostnader 12 –63 678 –58 703 –63 678 –58 703 

Resultat i dotterbolag –1 891 –149 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 172 944 –385 304 174 254 –400 980 

Bokslutsdispositioner 13 –8 986 –58 455 

Resultat före skatt 172 944 –385 304 165 269 –459 435 

Skatt på årets resultat 14 –38 998 132 151 –38 220 138 441 

Årets resultat 133 946 –253 153 127 048 –320 994
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Balansräkning
Per den 31 december

Koncernen Moderbolaget

Tkr Not 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31

TillgÅNgaR

immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar 15 20 995 25 503 862 240 

Placeringstillgångar

Byggnader och mark 16 – – – – 

Placeringar i koncernföretag och intresseföretag

Aktier och andelar i koncernföretag 17 –   –   86 699 85 999 

Lån till koncernföretag 17 –   –   1 306 196 

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 18, 23 913 699 744 679 773 712 609 425 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 19, 23 797 365 777 831 797 365 777 831 

Övriga lån 20, 23 89 631 89 636 89 631 89 636 

Derivat 21, 23 9 533 3 528 9 533 3 528 

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

1 815 560 1 620 835 1 763 578 1 571 776 

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Oreglerade skador 30 177 440 168 487 177 440 168 487 

fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 22 160 365 158 594 160 365 158 594 

Fordringar avseende återförsäkring 20 599 25 824 20 599 25 824 

Uppskjuten skattefordran 14 10 060 6 141 9 982 6 080 

Övriga fordringar 30 810 17 320 29 910 16 640 

221 834 207 879 220 858 207 137 

andra tillgångar

Materiella tillgångar 24 15 171 16 593 14 974 16 311 

Kassa och bank 47 709 102 965 47 288 102 838 

Övriga tillgångar 25 267 241 267 241 

63 146 119 798 62 529 119 390 

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda anskaffningskostnader 26 14 535 16 332 14 535 16 332 

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 10 635 3 584 10 133 3 101 

25 171 19 916 24 668 19 433 

summa tillgångar 2 324 147 2 162 420 2 249 935 2 086 463 
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Koncernen Moderbolaget

Tkr Not 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31

egeT KaPiTal, avsäTTNiNgaR och sKuldeR

eget kapital

Bundet eget kapital

Övriga bundna fonder 491 703 474 379 21 141 21 141 

Uppskrivningsfond   –     –   52 737 52 737 

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 245 840 516 309 131 887 452 881 

Årets resultat 133 946 –253 153 127 048 –320 994 

871 489 737 535 332 812 205 764 

obeskattade reserver 28 

Säkerhetsreserv   –     –   587 164 578 178 

Utjämningsfond   –     –   34 777 34 777 

Periodiseringsfond   –     –   16 543 16 543 

  –     –   638 484 629 498 

försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 29 249 532 249 354 249 532 249 354 

Oreglerade skador 30 784 046 773 835 784 046 773 835 

Återbäring och rabatter 31 29 030 35 420 29 030 35 420 

1 062 608 1 058 609 1 062 608 1 058 609 

avsättningar för andra risker och kostnader

Pensioner och liknande förpliktelser 32 14 204 19 310 14 204 19 310 

Uppskjutna skatteskulder 14 227 054 184 211 53 838 11 942 

Avsättning för övriga risker 33 4 548 3 736 4 548 3 736 

245 806 207 256 72 591 34 987 

skulder

Skulder avseende direkt försäkring 34 11 111 10 335 11 111 10 335 

Skulder avseende återförsäkring 13 299 22 282 13 299 22 282 

Derivat 21 2 516   –   2 516   –   

Skatteskulder 2 646 15 802 2 636 15 802

Övriga skulder 35 41 196 35 094 40 979 33 884

70 767 83 513 70 540 82 303 

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 36 73 476 75 507 72 900 75 303 

suMMa egeT KaPiTal, avsäTTNiNgaR och sKuldeR 2 324 147 2 162 420 2 249 935 2 086 463 

PosTeR iNoM liNjeN

Panter för egna skulder 38 

För försäkringstekniska avsättningar  
(efter avgiven återförsäkring) registerförda tillgångar 1 163 236 1 217 564 1 163 236 1 217 564 

övriga ställda panter 38 Inga Inga Inga Inga 

ansvarsförbindelser 38–41

Pensionsförpliktelser 670 707 670 707 

Ansvarsförbindelse avseende eventuella ytterligare  
pensionskostnader enligt 62-årsregeln 9 932 10 283 9 932 10 283 

Övriga ansvarsförbindelser 2 000 2 000 2 000 2 000 

Länsförsäkringar Uppsala ansvarar för 80 procent av de konstaterade kreditförluster som eventuellt uppstår i den till  
Länsförsäkringar Bank förmedlade affären. Bolagets ansvar är begränsat till ett belopp motsvarande respektive års 
provisionsintäkter från Länsförsäkringar Bank.

Enligt avtal med SLS Venture har bolaget förbundit sig att placera sammanlagt 5 000 tkr. Per 2009-12-31 har 4 791 
tkr investerats.

Enligt avtal med EQT Infrastrukturfond och med East Capital Russian Property Fund har bolaget förbundit sig att 
investera 31 000 tkr respektive 16 500 tkr. Per 2009-12-31 har 6 155 tkr respektive 604 tkr investerats i fonderna. 

Moderbolaget har en hyresgaranti för det tidigare dotterbolaget Fyris Hälsoakademi AB som  löper till och med 
2010-02-28.
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förändring av eget kapital

Koncernen Bundet eget kapital fritt eget kapital Totalt

Tkr övriga fonder
uppskrivnings-

fond
Balanserad  

vinst/förlust Årets resultat

Ingående eget kapital 2008-01-01 432 391 482 754 75 543 990 688 

Vinstdisposition 75 543 –75 543 0 

Förskjutning mellan bundet och fritt kapital 41 988 –41 988 0 

Årets resultat –253 153 –253 153 

utgående eget kapital 2008-12-31 474 379 516 309 –253 153 737 535 

Ingående eget kapital 2009-01-01 474 379 516 309 –253 153 737 535 

Vinstdisposition –253 153 253 153 0 

Justering av ingående kapital till följd av förändrad skattesats 10 701 –10 701 0

Omvärderingar redovisade direkt mot eget kapital 8 8

Förskjutning mellan bundet och fritt kapital 6 622 –6 622 

Årets resultat 133 946 133 946

utgående eget kapital 2009-12-31 491 703 245 840 133 946 871 489

Moderbolaget Bundet eget kapital fritt eget kapital Totalt

Tkr övriga fonder
uppskrivnings-

fond
Balanserad  

vinst/förlust Årets resultat

Ingående eget kapital 2008-01-01 21 141 52 737 423 565 29 316 526 759 

Vinstdisposition 29 316 –29 316 0 

Årets resultat –320 994 –320 994 

utgående eget kapital 2008-12-31 21 141 52 737 452 881 –320 994 205 764 

Ingående eget kapital 2009-01-01 21 141 52 737 452 881 –320 994 205 764 

Vinstdisposition –320 994 320 994 0 

Årets resultat 127 048 127 048 

utgående eget kapital 2009-12-31 21 141 52 737 131 887 127 048 332 812 

Känslighetsanalys – eget kapital värdeförändring skatt
effekt på eget 

kapital 

Minskade marknadsvärden på aktier (kursförändring  -10%) –77 371 20 349 –57 023

Ökade marknadsräntor ( +1%) –3 638 957 –2  681

Ökat direktavkastningskrav på fastigheter ( +2%) 0 0 0 

Negativa valutakursförändringar ( -10%) –12 944 3 404 –9 540
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Resultatanalys

Noter till resultatanalys

direktförsäkring av svenska risker

Tkr Totalt
sjuk- och 
olycksfall

hem och  
villa*

företag, 
lantbruk och 

fastighet Motorfordon Trafik

summa  
direkt- 

försäkring
Mottagen 

Återförsäkring

skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Premieintäkt (f.e.r.) 571 830 12 527 126 154 116 517 138 711 101 851 495 760 76 070 

Kapitalavkastning överförd

från finansrörelsen 21 965 2 883 1 761 2 510 1 199 8 658 17 011 4 954 

Försäkringsersättningar (f.e.r.) –419 342 –14 074 –99 927 –86 910 –103 794 –55 093 –359 798 –59 544 

Driftskostnader (f.e.r.) –133 694 –2 588 –24 525 –32 849 –41 504 –20 766 –122 233 –11 461 

skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  
före återbäring och rabatter 40 759 –1 251 3 462 –732 –5 388 34 649 30 739 10 019 

Återbäring och rabatter –11 272 – –2 414 –8 859 – – –11 272 –

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

skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 2008 9 391 –1 318 –15 774 –42 847 3 827 49 803 –6 308 15 699 

avvecklingsresultat 2009

Avvecklingsresultat brutto 8 277 3 186 –4 006 10 995 –2 714 3 255 10 716 –2 439 

Återförsäkrares andel 6 571 –1 899 2 617 3 597 85 2 171 6 571 –

avvecklingsresultat (f.e.r.) 14 848 1 287 –1 389 14 592 –2 629 5 426 17 287 –2 439 

försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 249 532 7 235 67 539 65 216 56 932 45 663 242 585 6 947 

Avsättning för oreglerade skador 784 046 121 934 62 690 116 585 18 715 249 112 569 036 215 010 

Avsättning för återbäring 29 030 – 19 600 8 859 571 – 29 030 –

summa försäkringstekniska avsättningar,  
före avgiven återförsäkring 1 062 608 129 169 149 830 190 660 76 218 294 775 840 651 221 957 

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för oreglerade skador 177 440 42 713 14 054 25 556 – 95 118 177 440 –

summa försäkringstekniska avsättningar (f.e.r.) 885 168 86 456 135 776 165 104 76 218 199 657 663 211 221 957 

* I Hem och Villa ingår även fritidshus och båt

direktförsäkring av svenska risker

NoT 1

Totalt
sjuk- och 
olycksfall

hem och  
villa*

företag, 
lantbruk och 

fastighet Motorfordon Trafik

summa  
direkt- 

försäkring
Mottagen 

ÅterförsäkringTkr

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 653 956 15 064 145 100 161 938 141 612 112 822 576 536 77 420 

Premier för avgiven återförsäkring –81 948 –1 677 –20 083 –43 413 –2 106 –14 670 –81 948 –

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier  
och kvardröjande risker –178 –860 1 137 –2 009 –795 3 699 1 171 –1 350 

Premieintäkt (f.e.r.) 571 830 12 527 126 154 116 517 138 711 101 851 495 760 76 070 

* I Hem och Villa ingår även fritidshus och båt

direktförsäkring av svenska risker

NoT 2

Totalt
sjuk- och 
olycksfall

hem och  
villa*

företag, 
lantbruk och 

fastighet Motorfordon Trafik

summa  
direkt- 

försäkring
Mottagen 

ÅterförsäkringTkr

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring –455 568 –9 063 –116 403 –144 464 –101 318 –49 276 –420 524 –35 044 

Återförsäkrares andel 37 501 1 188 10 633 24 467 1 213 – 37 501 –

Förändring i Avsättning för oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring –10 228 –5 448 3 445 41 645 –2 560 –22 810 14 272 –24 500 

Återförsäkrares andel 8 953 –751 2 397 –8 557 –1 129 16 992 8 953 –

försäkringsersättningar (f.e.r.) –419 342 –14 074 –99 927 –86 910 –103 794 –55 093 –359 798 –59 544 

* I Hem och Villa ingår även fritidshus och båt
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Kassaflödesanalys

Koncernen Moderbolaget

Tkr jan-dec 2009 jan-dec 2008 jan-dec 2009 jan-dec 2008

Premieinbetalningar, efter avgiven återförsäkring 568 363 570 161 568 363 570 161

Skadeutbetalningar till försäkringstagare, efter avgiven återförsäkring –379 774 –391 206 –379 774 –391 206

Inbetalningar i förmedlad bank- och fondaffär 41 832 51 072 41 832 51 072

Utbetalningar avseende verksamhetens driftskostnader –255 656 –232 471 –255 656 –232 471

Utbetalning av återbäring –15 251 –4 821 –15 251 –4 821

Övriga in- och utbetalningar 228 –211 – – 

Kassaflöde från den löpande verksamheten –40 258 –7 475 –40 487 –7 264

Utdelning, räntor med mera 25 347 22 531 25 347 22 531

Nettoinvestering i finansiella placeringstillgångar –33 411 26 220 –33 411 26 220

Nettoinvestering i övriga placeringstillgångar –6 898 –6 801 –6 898 –6 801

Avyttring av fastighet – 92 000 – 92 000

Övriga in- och utbetalningar* –101 –89 525 –101 –89 525

Kassaflöde från investeringsverksamheten –15 063 44 424 –15 063 44 424

Övriga in- och utbetalningar – –678 – –678

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – –678 – –678

Periodens kassaflöde –55 322 36 272 –55 550 36 482

Likvida medel vid periodens början 103 030 66 759 102 838 66 356

likvida medel vid periodens slut 47 709 103 030 47 288 102 838

*För 2008 ingår aktieägarlån till Länsförsäkringar AB med 89 Mkr

följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och bank 47 709 53 030 47 288 52 838

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel – 50 000 – 50 000

47 709 103 030 47 288 102 838

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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Noter till de finansiella rapporterna

NoT 1 RedovisNiNgsPRiNciPeR

allMäNNa föRuTsäTTNiNgaR
Årsredovisningen avseende räkenskapsåret 
2009 avges per 31 december 2009 och avser 
Länsförsäkringar Uppsala som är ett ömse-
sidigt försäkringsbolag med säte i Uppsala.

Adressen till huvudkontoret är Svart-
bäcksgatan 44, 750 02 Uppsala och bola-
gets organisationsnummer är 517600-9529. 
Årsredovisningen har godkänts för utfär-
dande av styrelsen den 17 mars 2010. Re-
sultat- och balansräkningen blir föremål 
för fastställelse på bolagsstämman den  
14 april 2010.

I denna not beskrivs inledningsvis kon-
cernens redovisningsprinciper. Moderbo-
laget tillämpar samma redovisningsprinci-
per som koncernen, med de avvikelser som 
anges i avsnittet ”Moderbolagets redovis-
ningsprinciper”.

överensstämmelse med  
normgivning och lag
Försäkringsföretagets årsredovisning/kon-
cernredovisning är upprättad enligt Lag 
om årsredovisning i försäkringsföretag 
(ÅRFL) samt Finansinspektionens före-
skrifter och allmänna råd om Årsredovis-
ning i försäkringsföretag (FFFS 2008:26) 
och Rådet för finansiell rapporterings re-
kommendation RFR 2.1.

Försäkringsföretaget tillämpar så kall-
lad lagbegränsad IFRS och med detta av-
ses internationella redovisningsstandarder 
som har antagits för tillämpning med de 
begränsningar som följer av RFR 2.1 och 
FFFS 2008:26. Detta innebär att samtliga 
av EU godkända IFRS och uttalanden till-
lämpas så långt detta är möjligt inom ramen 
för svensk lag och med hänsyn till samban-
det mellan redovisning och beskattning.

Bedömningar och uppskattningar  
i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i 
enlighet med lagbegränsad IFRS fordrar 

att företagsledningen gör ett antal bedöm-
ningar och uppskattningar samt gör an-
taganden som påverkar tillämpningen av 
redovisningsprinciperna och de redovisade 
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter 
och kostnader. Uppskattningar och bedöm-
ningar är baserade på historiska erfarenhe-
ter och ett antal andra faktorer som under 
rådande förhållanden synes vara rimliga. 
Resultatet används sedan bland annat för 
att bedöma de redovisade värdena på så-
dana tillgångar och skulder vars värde in-
te tydligt framgår från externa källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från de be-
dömningar och uppskattningar som gjorts. 
De antaganden som ligger till grund för 
uppskattningar och bedömningar ses över 
regelbundet. Förändringar i gällande be-
dömningar och uppskattningar redovisas 
i den period ändringen görs om ändringen 
endast påverkat denna period.

Bedömningar och uppskattningar som 
ligger till grund för redovisning och vär-
dering av försäkringstekniska avsättningar 
har en betydande inverkan på de finansiel-
la rapporterna. Värderingen av avsättning-
arna behandlas i nedanstående avsnitt om 
redovisning av försäkringsavtal samt i not 
2 där upplysningar om risker i verksamhe-
ten lämnas.

valuta
Moderbolagets funktionella valuta är 
svenska kronor som även utgör rappor-
teringsvalutan för moderbolaget och för 
koncernen. Transaktioner i utländsk va-
luta omräknas till den funktionella valu-
tan till den valutakurs som föreligger på 
transaktionsdagen. Monetära tillgångar 
och skulder i utländsk valuta räknas om 
till den funktionella valutan till den valuta-
kurs som föreligger på balansdagen. Valu-
takursdifferenser som uppstår vid omräk-
ningarna redovisas 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. Ska-
deförsäkringsrörelsens tekniska resultat 
samt ett Icke-tekniskt resultat som omfat-
tar den del av kapitalavkastningen som 
återstår efter överförd avkastning till för-
säkringsrörelsen. I kapitalavkastningen in-
kluderas orealiserade värdeförändringar. 
Orealiserade värdeförändringar med av-
drag för uppskjuten skatt redovisas inom 
Eget fritt kapital under rubriken Balanse-
rade vinstmedel.

Försäkringsrörelsen tillförs en ränta 
beräknad på summan av halva premie-
intäkten och genomsnittet av in- och ut-
gående avsättningar för oreglerade ska-
dor, allt för egen räkning. För beräkningen 
används den genomsnittliga räntan på en 
90-dagars statsskuldsväxel plus 1 procent-
enhet. För 2009 uppgår kalkylräntesatsen 
till 1,39 procent och gäller för samtliga 
försäkringsgrenar utom trafik. För trafik är 
räntesatsen fastställd som den genomsnitt-
liga räntan för en 7-årig statsobligation de 
senaste fem åren. För 2009 uppgår ränte-
satsen till 3,5 procent.

KoNsolideRiNgsPRiNciPeR 
dotterbolag
Dotterföretag är företag som står under ett 
bestämmande inflytande från Moderbola-
get. Bestämmande inflytande innebär di-
rekt eller indirekt en rätt att utforma ett fö-
retags finansiella och operativa strategier i 
syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid 
bedömningen om ett bestämmande infly-
tande föreligger, beaktas potentiella röst-
berättigande aktier som utan dröjsmål kan 
utnyttjas eller konverteras. 

Dotterföretag redovisas enligt förvärvs-
metoden. Dotterföretags finansiella rappor-
ter tas in i koncernredovisningen från och 
med förvärvstidpunkten till det datum då 
det bestämmande inflytandet upphör.
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Transaktioner som elimineras vid 
konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, in-
täkter eller kostnader och orealiserade vin-
ster eller förluster som uppkommer från 
interna transaktioner mellan koncernfö-
retag, elimineras i sin helhet vid upprät-
tandet av koncernredovisningen. Oreali-
serade förluster elimineras på samma sätt 
som orealiserade vinster, men endast i den 
utsträckning det inte finns något nedskriv-
ningsbehov.

Bolaget äger 100 procent av aktierna i 
Länsförsäkringar Uppsala Fastighets AB 
och äger sedan den 2008-12-31 100 procent 
av aktierna i Bocity i Uppsala AB. Bolaget 
sålde 2008 det helägda dotterbolaget Fyris 
Hälsoakademi AB. Resultatet i dotterbola-
gen redovisas i resultaträkningen under det 
Icke-tekniska resultatet inom posten Re-
sultat i dotterbolag. Angående resultat och 
eget kapital i dotterbolagen se not 17. 

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

intäkter för förmedling av bank-  
och fondtjänster
Bolaget erbjuder/förmedlar ett brett utbud 
av livförsäkring samt bank- och fondtjäns-
ter genom avtal med Länsförsäkringar AB 
och dess helägda dotterbolag. För de för-
medlade affärerna har bolaget ansvaret för 
kundrelationerna och erhåller ersättning 
för detta. Intäkterna redovisas i det Icke-
tekniska resultatet under Övriga intäkter. 
Intäkterna redovisas i den takt de tjänas in, 
det vill säga när tjänsten utförts.

intäkter från fastighetsförsäljning
Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas 
normalt på tillträdesdagen, såvida inte ris-
ker och förmåner övergått till köparen vid 
ett tidigare tillfälle. Om risker och förmå-
ner förknippade med tillgången (det vill 
säga kontrollen över den) har övergått till 
köparen vid ett tidigare tillfälle än tillträ-
destidpunkten, intäktsredovisas fastighets-
försäljningen vid denna tidigare tidpunkt.

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

fiNaNsiella iNsTRuMeNT 
Redovisning i balansräkningen
Finansiella tillgångar eller skulder tas upp 
i balansräkningen när bolaget blir part en-
ligt instrumentets avtalsmässiga villkor 
(affärsdagsredovisning). Kundfordringar 
tas upp i balansräkningen när de fakture-
ras. Leverantörsskulder tas upp när fak-
tura mottagits. Andra skulder tas upp när 
motparten har presterat och en avtalsenlig 
skyldighet att betala föreligger. Finansiel-
la tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rättigheterna i avtalet realiseras, för-
faller eller bolaget förlorar kontrollen över 
dem. Finansiella skulder tas bort från ba-
lansräkningen när förpliktelsen i avtalet 
fullgörs eller på annat sätt utsläcks.

Finansiella tillgångar och skulder pre-
senteras brutto i balansräkningen om det 
inte finns en rätt och en avsikt att reglera 
mellanhavandena netto. I dessa fall presen-
teras posterna netto.

För alla räntebärande finansiella in-
strument redovisas ränteintäkter och 
räntekostnader med tillämpning av ef-
fektivräntemetoden. Upplupen ränta på 
räntebärande tillgångar och skulder re-
dovisas på särskild rad i balansräkningen 
som upplupen ränteintäkt eller räntekost-
nad, separat från tillgången eller skulden 
som räntan belöper på.

Finansiella instrument redovisas initi-
alt till anskaffningsvärde. Anskaffningsvär-
de för finansiella instrument som klassifice-
rats som finansiella tillgångar redovisade 
till verkligt värde via resultaträkningen 
består av verkligt värde exklusive trans-
aktionskostnader. Transaktionskostna-
der (till exempel courtage) för dessa in-
strument kostnadsförs således direkt som 
kapitalförvaltningskostnader. För övriga 
finansiella instrument motsvarar anskaff-
ningsvärdet instrumentets verkliga värde 
inklusive transaktionskostnader.

Efter anskaffningstillfället beror re-
dovisning och värdering av finansiella in-

strument av hur de har klassificerats enligt 
nedan. För redovisade värden med uppdel-
ning på värderingskategori se not 23.

Klassificering av finansiella instrument
Finansiella tillgångar värderade till verk-
ligt värde med värdeförändringarna redo-
visade över resultaträkningen
Länsförsäkringar Uppsala förvaltar och 
utvärderar alltid resultatet av samtliga pla-
ceringstillgångar på basis av verkligt värde 
förutom när verkligt värde inte kan fast-
ställas på ett tillförlitligt sätt. I uppfölj-
ningen av kapitalförvaltningens resultat 
är fokus främst riktat på totalavkastning. 
I detta mått inkluderas såväl realiserade 
som orealiserade resultat. Detta innebär att 
även placeringar i onoterade aktier såsom 
till exempel Länsförsäkringar AB-aktien 
ingår i denna utvärdering. Bolagets be-
dömning är att en redovisning till verkligt 
värde med värdeförändringarna redovi-
sade över resultaträkningen ger den bästa 
informationen för läsarna av årsredovis-
ningen. Av detta skäl väljer bolaget alltid 
att kategorisera sina finansiella tillgångar 
såsom finansiella tillgångar som identifie-
rats som finansiella tillgångar värderade 
till verkligt värde med värdeförändringar-
na redovisade över resultaträkningen. För-
utom när verkligt värde inte kan fastställas  
på ett tillförlitligt sätt och när redovisnings- 
lagstiftningen inte medger detta vid redo-
visning i juridisk person. Finansiella till-
gångar värderade till verkligt värde med 
värdeförändringarna redovisade över re-
sultaträkningen utgörs i balansräkningen 
av aktier i andra företag än koncern och 
intresseföretag samt obligationer.

Alla derivat som inte ingår i säkrings-
redovisning klassificeras som innehav för 
handelsändamål oavsett syftet med inne-
havet (i enlighet med IAS 39). Finansiella 
tillgångar som innehas för handelsända-
mål ingår i kategorin finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde med värdeför-
ändringarna redovisade över resultaträk-
ningen.

Aktier och andelar i koncernföretag 
värderas i moderbolagets balansräkning 
till anskaffningsvärdet. Eventuellt ned-
skrivningsbehov prövas regelbundet.



noteR  33 

Lån och kundfordringar
Lån utgörs i balansräkningen av lån till 
koncernföretag och lån till anställda. 
Kundfordringar utgörs av fordringar på 
försäkringstagare. Lån och kundfordringar 
värderas till anskaffningsvärde. Vid var-
je 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 redovisa-
de över resultaträkningen
Denna kategori instrument utgörs av deri-
vat med negativa marknadsvärden och som 
inte används för säkringsredovisning. Alla 
derivat som inte ingår i säkringsredovis-
ning klassificeras (i enlighet med IAS 39) 
som innehav för handelsändamål oavsett 
syftet med innehavet. Finansiella skulder 
som innehas för handelsändamål ingår i 
kategorin finansiella skulder värderade till 
verkligt värde med värdeförändringarna 
redovisade över resultaträkningen.

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

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt 
omedelbart tillgängliga tillgodohavanden 
hos banker och motsvarande institut samt 
kortfristiga likvida placeringar med en 
löptid från anskaffningstidpunkten under-
stigande tre månader, och som är utsatta 
för endast en obetydlig risk för värdefluk-
tuationer. 

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 finansiella tillgångar 
som är noterade på en aktiv marknad mot-
svaras av tillgångens noterade köpkurs 
på balansdagen utan avdrag för framtida 
transaktionskostnader. Sådana instrument 

återfinns på balansposterna Aktier och an-
delar, Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper samt Derivat.

Bolagets aktieinnehav i Länsförsäk-
ringar AB har värderats till verkligt värde 
på basis av aktiernas substansvärde. Efter-
som aktierna innehas med hembudsförbe-
håll enligt vilket aktierna i första hand mås-
te erbjudas de övriga ägarna till ett pris som 
motsvarar substansvärdet, så utgör sub-
stansvärdet i de flesta fall aktiernas verkli-
ga värde. I det fall aktiernas verkliga värde, 
beräknat enligt en kassaflödesmetod, upp-
går till ett lägre belopp än substansvärdet, 
så redovisas aktierna till detta lägre värde.

Verkligt värde på derivat och nollku-
pongsobligationer som inte är noterade på 
en aktiv marknad fastställs genom en an-
vändning av värderingsmodeller som är 
etablerade på marknaden. Värdena tillhan-
dahålls i allmänhet av motparten till de-
rivatet.

Onoterade tillgångar som är klassifice-
rade i nivå 3 har värderats till senaste kän-
da köpkurs vilket i vissa fall är bolagets 
anskaffningsvärde.

Redovisning i resultaträkningen  
av realiserade och orealiserade 
värdeförändringar
För finansiella instrument som värderas till 
verkligt värde över resultaträkningen re-
dovisas såväl realiserade som orealiserade 
värdeförändringar i den Icke-tekniska re-
dovisningen som kapitalavkastning intäk-
ter eller kapitalavkastning kostnader. 

övRiga TillgÅNgaR 
immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar i form av dator-
program som förvärvats av koncernen 
redovisas till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade av- och nedskrivningar. 
Tillkommande utgifter för aktiverade im-
materiella tillgångar redovisas som en till-
gång i balansräkningen endast då de ökar 
de framtida ekonomiska fördelarna för den 
specifika tillgången till vilka de hänför 
sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de 
uppkommer.

Byggnader och mark 
Rörelsefastigheter är fastigheter som 
används i den egna verksamheten 
exempelvis för tillhandahållande av 
tjänster. Rörelsefastigheter redovisas, i 
enlighet med Finansinspektionens all- 
männa råd, på samma sätt som 
förvaltningsfastigheter. Det verkliga 
värdet baseras normalt helt och hållet på 
värderingar av utomstående oberoende 
värderingsmän med erkända 
kvalifikationer och med adekvata 
kunskaper i fastighetsvärdering. Värdering 
sker normalt årligen. Under 2008 har 
bolaget sålt sin rörelsefastighet och har 
sedan utgången av 2008 inga direkt ägda 
fastigheter. 

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

Materiella anläggningstillgångar re-
dovisas i koncernen till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskriv-
ningar och eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt 
kostnader direkt hänförbara till tillgången 
för att bringa den på plats och i skick för 
att utnyttjas i enlighet med syftet med an-
skaffningen. 

Det redovisade värdet för en materiell 
anläggningstillgång tas bort ur balansräk-
ningen vid utrangering eller avyttring el-
ler när inga framtida ekonomiska fördelar 
väntas från användning eller utrangering/
avyttring av tillgången. Vinst eller för-
lust som uppkommer vid avyttring eller 
utrangering av en tillgång utgörs av skill-
naden mellan försäljningspriset och till-
gångens redovisade värde med avdrag för 
direkta försäljningskostnader. Vinst och 
förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/
kostnad.
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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 nyttjandepe-
rioder omprövas vid slutet av varje räken-
skapsår.

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

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

RedovisNiNg av  
föRsäKRiNgsavTal
Försäkringsavtal redovisas i enlighet med 
IFRS 4. Enligt IFRS 4 ska endast sådana 
kontrakt som överför betydande försäk-
ringsrisk mellan försäkringsgivare och 
försäkringstagare redovisas som försäk-
ring. Kontrakt som inte överför tillräck-
lig risk redovisas som antingen finansiel-
la instrument eller serviceavtal. Enligt de 
kontrakt som Länsförsäkringar Uppsala 
tecknat utgår olika belopp vid försäkrings-
fall, beroende på skadans omfattning och 
kontraktstyp. Även i de fall ersättningen 
är liten i absoluta tal, är beloppet betydan-
de i relation till det belopp som utbetalas 
om den försäkrade händelsen inte inträffar. 
Samtliga Länsförsäkringar Uppsalas för-
säkringskontrakt har därför bedömts över-
föra tillräckligt mycket risk för att de ska 
klassas som försäkring enligt definitionen 

i IFRS 4. Detta innebär inte någon föränd-
ring 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 re-
dovisningsperioden. Den del av premie-
inkomsten från försäkringskontrakt som 
avser tidsperioder efter balansdagen redo-
visas som avsättning för ej intjänade pre-
mier i balansräkningen. Beräkning av av-
sättningen sker i normalfallet genom att 
premieinkomsten periodiseras strikt uti-
från det underliggande försäkringskon-
traktets löptid.

försäkringsersättningar
Försäkringsersättningar utgörs av redovis-
ningsperiodens kostnader för inträffande 
skador vare sig de är anmälda till bolaget 
eller ej. I de totala försäkringsersättning-
arna ingår under perioden utbetalda för-
säkringsersättningar och förändringar i 
avsättningar för oreglerade skador. Åter-
vinning avseende redan kostnadsförda 
skador redovisas som en reducering av 
skadekostnaden.

försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs 
av avsättning för ej intjänade premier och 
kvardröjande risker samt avsättning för 
oreglerade skador och motsvarar förplik-
telser enligt ingångna försäkringsavtal. 
Alla förändringar i försäkringstekniska 
avsättningar redovisas över resultaträk-
ningen.

avsättning för ej intjänade premier 
och kvardröjande risk
Avsättningen för ej intjänade premier och 
kvardröjande risker avser att täcka den  
förväntade skade- och driftskostnaden un-
der den återstående löptiden på ingångna 
försäkringskontrakt. Avsättningen beräk-
nas normalt strikt tidsproportionellt, enligt 
en så kallad pro rata temporisberäkning. 
Om premienivån bedöms vara otillräck-

lig för att täcka de förväntade skadekost-
naderna och driftskostnaderna för skade-
reglering, förstärks de med ett tillägg för 
kvardröjande risker. Denna bedömning 
innefattar bland annat uppskattningar av 
framtida skadefrekvenser och andra fakto-
rer som påverkar behovet av avsättning för 
kvardröjande risker.

avsättning för oreglerade skador
Avsättningen för oreglerade skador ska 
täcka de förväntade framtida utbetalning-
arna för samtliga inträffade skador, inklu-
sive de skador som ännu inte rapporterats 
till bolaget, så kallad IBNR-avsättning. 
Avsättningen inkluderar även kostnader 
för skadereglering samt förväntad kost-
nadsökning. Uppskattningen av avsätt-
ningsbehovet för okända skador görs för 
de flesta skador med statistiska metoder 
och då i huvudsak med Chain-ladder me-
toden. Det mest väsentliga antagandet som 
ligger till grund för dessa metoder är att 
historiska utfall kan användas för beräk-
ning av framtida skadekostnader. För de 
större skadorna och för skador med kom-
plicerade ansvarsförhållanden görs en in-
dividuell bedömning. Avsättningarna för 
oreglerade skador är väsentliga för en be-
dömning 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 resultat-
analysen. Risken för en felaktig avsättning 
kommenteras vidare i not 2. Där åskådlig-
görs också nuvarande avsättning för oreg-
lerade skador genom en beskrivning av 
skadekostnadernas utveckling över tiden.

Avsättningen för oreglerade skador i 
trafikförsäkring har diskonterats. Tyngd-
punkten i framtida betalningsflöden 
uppfyller kraven i Finansinspektionens 
föreskrifter. Vid diskontering har en dis-
konteringsränta om 2,75 procent använts. 
Den totala avsättningen för oreglerade 
skador i trafikaffären (inklusive mottagen 
återförsäkring) uppgår före diskontering 
till 433,7 (388,5) Mkr brutto, motsvarande 
belopp efter diskontering är 335,6 (294,9) 
Mkr.

Återförsäkrares andel av försäkrings-
tekniska skulder utgörs av den del av oreg-
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lerade skador som täcks av återförsäkraren 
baserat på återförsäkringskontrakt.

Även återförsäkrares andel av avsätt-
ningen för oreglerade skador i trafikför-
säkringsaffär redovisas till diskonterade 
värden. Återförsäkrares andel av avsätt-
ning för oreglerade skador uppgår före 
diskontering till 131,9 (112,7) Mkr, mot-
svarande belopp efter diskontering är 95,1 
(78,1) Mkr. I trafikaffären uppgår den to-
tala diskonteringseffekten netto till 61,3 
(59,1) Mkr.

förlustprövning
Tillräckligheten i de försäkringstekniska 
avsättningarna prövas löpande och per var-
je balansdag. De avsättningar som gjorts 
för oreglerade skador och ej intjänade pre-
mier undersöks då var för sig. Avsättning-
en för oreglerade skador grundar sig på 
beräknade framtida ersättningsutflöden. 
Prognoserna över avsättningsbehovet görs 
med vedertagna aktuariella metoder. Me-
toderna beaktar nulägesbedömningar av 
alla avtalsenliga kassaflöden och av andra 
hänförliga kassaflöden, exempelvis skade-
regleringskostnader. De framtida kassaflö-
dena har beräknats utan diskontering. 

Tillräckligheten i avsättningen för ej 
intjänade premier testas per verksamhets-
gren och försäkringsklass. Eventuell otill-
räcklighet som iakttas i premieansvaret, 
korrigeras genom att bokföra en avsättning 
för kvardröjande risker. Förändringen i av-
sättningen för kvardröjande risk redovisas 
över resultaträkningen.

Återförsäkring
Kostnader för återförsäkring redovisas i 
resultaträkningen under posten Premier 
för avgiven återförsäkring. Premier för 
mottagen återförsäkring redovisas under 
posten Premieinkomst. Den del av risken 
för vilken återförsäkring tecknats redovi-
sas i balansräkningen som Återförsäkrares 
andel av försäkringstekniska avsättning-
ar. Kontroller för att fastställa eventuella 
nedskrivningsbehov avseende denna post 
genomförs löpande och per balansdagen. 
Nedskrivningsbehov föreligger när det be-
döms som sannolikt att återförsäkraren in-
te kommer att infria sina åtaganden enligt 
återförsäkringsavtalen. 

förutbetalda anskaffningskostnader
Försäljningskostnader som har ett direkt 
samband med tecknande av försäkringsav-
tal 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 pro-
visioner, direkt marknadsföring samt lö-
ner och omkostnader för personal i försälj-
ningsledet. Anskaffningskostnader skrivs 
av på 12 månader. 

aNdRa RedovisNiNgsPRiNciPeR 
av BeTydelse 
avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen 
när en befintlig legal eller informell för-
pliktelse föreligger som en följd av en in-
träffad händelse och det också är troligt att 
regleringen av denna förpliktelse kommer 
att kräva ett utflöde av ekonomiska resur-
ser vars storlek kan uppskattas tillförlit-
ligt. Om effekten av när i tiden betalning 
sker är väsentlig, diskonteras det förvän-
tade framtida kassaflödet till en räntesats 
före skatt som återspeglar aktuella mark-
nadsbedömningar, och om det är lämpligt, 
de risker som är förknippade med förplik-
telsen.

Den ersättning som bolaget erhåller 
från Länsförsäkringar Liv är till viss del 
förenad med ett annullationsansvar, vilket 
innebär att bolaget kan bli återbetalnings-
skyldig om en kund slutar att betala in sina 
premier. Annullationsansvaret är begrän-
sat 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 annulla-
tionsansvarspliktiga ersättning.

skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas 
i resultaträkningen, såvida inte den under-
liggande transaktionen redovisas direkt 
mot eget kapital då även den tillhörande 
skatteeffekten redovisas direkt mot eget 
kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år, med till-
lämpning av de skattesatser som är beslu-

tade eller i praktiken beslutade per balans-
dagen. Hit hör även justering av aktuell 
skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt ba-
lansräkningsmetoden med utgångspunkt 
i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och 
skulder. Värderingen av uppskjuten skatt 
baserar sig på hur redovisade värden på 
tillgångar eller skulder förväntas bli rea-
liserade eller reglerade. Uppskjuten skatt 
beräknas med tillämpning av de skattesat-
ser och skatteregler som är beslutade eller  
i praktiken beslutade per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseen-
de avdragsgilla temporära skillnader och 
underskottsavdrag redovisas endast i den 
mån det är sannolikt att dessa kommer 
att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjut-
na skattefordringar reduceras när det in-
te längre bedöms sannolikt att de kan ut-
nyttjas.

ersättningar till anställda
Förpliktelser avseende avgifter till av-
giftsbestämda planer för ersättningar ef-
ter avslutad anställning redovisas som en 
kostnad i resultaträkningen när de upp-
står. Förmånsbestämda planer för ersätt-
ningar efter avslutad anställning redovisas 
(i enlighet med Finansinspektionens före-
skrifter och RR32) på samma sätt som av-
giftsbestämda. Se även not 32 vad gäller 
pensionsavtal för personer födda år 1955 
och tidigare.

Kostnader för ersättningar i samband 
med uppsägningar av personal redovisas 
endast om företaget är bevisligen förplik-
tigat, utan realistisk möjlighet till tillbaka-
dragande, av en formell detaljerad plan att 
avsluta en anställning före den normala 
tidpunkten. När ersättningar erbjuds för 
att uppmuntra frivillig avgång, redovisas 
en kostnad om det är sannolikt att erbju-
dandet kommer att accepteras och antalet 
anställda som kommer att acceptera erbju-
dandet tillförlitligt kan uppskattas.

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

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

 
ändrade redovisningsprinciper föran-
ledda av nya eller ändrade ifRs 
Nedan beskrivs vilka ändrade redovis-
ningsprinciper som bolaget tillämpar från 
och med 1 januari 2009. Öviga ändring-
ar av IFRS med tillämpning från och med 
2009 har inte haft någon väsentlig effekt på 
bolagets redovisning.

Ändringar i IFRS 7 Finansiella instru-
ment: Upplysningar med tillämpning från 
1 januari 2009 påverkar bolagets finan-
siella rapportering från och med årsredo-
visningen för 2009. Ändringarna medför 
huvudsakligen att nya upplysningskrav om 
finansiella instrument värderas till verk-
ligt värde i balansräkningen. Instrumen-
ten delas in i tre nivåer beroende på kvali-
teten på indata i värderingen. Indelningen 
i nivåer avgör hur och vilka upplysningar 
som ska lämnas om instrumenten; där nivå 
3 med lägst kvalitet på indata omfattas av 
mer upplysningskrav än de andra nivåerna. 
Dessa upplysningskrav har främst påver-
kat not 23 nedan. Därutöver medför änd-
ringen av IFRS 7 några förändringar avse-
ende upplysningar om likviditetsrisk.

Enligt övergångsbestämmelserna i 
IFRS 7 behöver under första tillämpnings-
året jämförande upplysningar inte lämnas 
för de upplysningar som krävs av ändring-

arna. Bolaget har valt att frivilligt ändå 
lämna jämförande information för 2008 
även avseende de upplysningar som till-
kommit i och med ändringarna. Eftersom 
ändringarna inte påverkar hur redovisade 
belopp ska fastställas, har inga justering-
ar gjorts av belopp i de finansiella rappor-
terna.

ModeRBolageTs RedovisNiNgs-
PRiNciPeR
Av detta avsnitt framgår på vilka punkter 
moderbolagets redovisningsprinciper av-
viker från koncernens. De nedan angivna 
redovisningsprinciperna för moderbolaget 
har tillämpats konsekvent på samtliga peri-
oder som presenteras i moderbolagets  
finansiella rapporter.

dotterbolag
Andelar i dotterbolag redovisas i moder-
bolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. 
Som intäkt redovisas endast erhållna ut-
delningar under förutsättning att dessa 
härrör från vinstmedel som intjänats efter 
förvärvet. Utdelningar som överstiger des-
sa intjänade vinstmedel betraktas som en 
återbetalning av investeringen och reduce-
rar andelens redovisade värde. Nedskriv-
ningsbehov testas löpande.

skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade re-
server inklusive uppskjuten skatteskuld. I 

koncernredovisningen delas däremot obe-
skattade reserver upp på uppskjuten skat-
teskuld och eget kapital.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag och aktieägartillskott redo-
visas i enlighet med uttalandet från Redo-
visningsrådets Akutgrupp (URA 7). Ak-
tieägartillskott förs direkt mot eget kapital 
hos mottagaren och aktiveras i aktier och 
andelar hos givaren, i den mån nedskriv-
ning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas 
enligt ekonomisk innebörd, vilket inne-
bär att koncernbidrag som lämnats och 
erhållits i syfte att minimera koncernens 
totala skatt redovisas direkt mot balanse-
rade vinstmedel efter avdrag för dess ak-
tuella skatteeffekt. Koncernbidrag som är 
att jämställa med en utdelning redovisas 
som en utdelning. Det innebär att erhål-
let koncernbidrag och dess aktuella skat-
teeffekt redovisas över resultaträkningen. 
Lämnat koncernbidrag och dess aktuella 
skatteeffekt redovisas direkt mot balanse-
rade vinstmedel. Koncernbidrag som är att 
jämställa med aktieägartillskott redovisas, 
med beaktande av aktuell skatteeffekt, hos 
mottagaren direkt mot balanserade vinst-
medel. Givaren redovisar koncernbidraget 
och dess aktuella skatteeffekt som investe-
ring i andelar i koncernföretag, i den mån 
nedskrivning ej erfordras.
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NoT 2 RisKeR och 
RisKhaNTeRiNg (ModeRBolageT)

iNledNiNg
Bolagets resultat beror dels av försäkrings-
verksamheten och de försäkringsrisker 
som hanteras där och dels av kapitalför-
valtningen och de finansiella risker som 
hanteras i denna. Risk och riskhantering 
är därför en central del av verksamheten i 
Länsförsäkringar Uppsala. Denna not om-
fattar en beskrivning av bolagets riskhan-
teringsorganisation samt kvantitativa och 
kvalitativa upplysningar om försäkrings-
risker och finansiella risker.

Mål, principer och metoder för 
bolagets riskhantering
Syftet med försäkringsföretagets riskhan-
teringsorganisation är att identifiera, mäta 
och styra samtliga risker som företaget är 
exponerat för, både försäkringsrisker och 
finansiella risker. Ett viktigt syfte är också 
att tillse att försäkringsföretaget har en be-
tryggande solvens i förhållande till de ris-
ker företaget är exponerat för.

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

Ansvaret för bolagets riskarbete ligger 
hos styrelsen som årligen beslutar om bola-
gets övergripande styrdokument, exempel-

Styrelse

Vd

Placeringsutskott Revisionsutskott

Intern revisor

Riskfunktion Affärsområdeschefer

Compliance Säkerhetsgrupp

Riskbedömningskommitté Företag

Riskbedömningskommitté Privat

Kreditbedömningskommitté

vis affärsplan, policy och riktlinjer för kapi-
talförvaltningen (inklusive normalportfölj, 
det vill säga hur bolagets tillgångar skall va-
ra allokerade mellan olika tillgångsslag) och 
skuldtäckningspolicy. Styrelsen får löpande 
rapportering av hur bolagets risker utveck-
las via ett flertal olika rapporter. Styrelsen 
har även två utskott till sitt förfogande, pla-
ceringsutskottet och revisionsutskottet.

I placeringsutskottet ingår två styrelse-
ledamöter samt Vd och finanschef. Place-
ringsutskottet har till uppgift att löpande 
följa utvecklingen av bolagets tillgångar 
och ta beslut om placeringar inom de ra-
mar som styrelsen beslutat. Placeringsut-
skottet tar även fram förslag till eventuella 
förändringar av normalportföljen och det 
regelverk som styr bolagets kapitalförvalt-
ning. Placeringsutskottet har minst fyra 
protokollförda möten per år.

Revisionsutskottet består av tre sty-
relsemedlemmar. Revisionsutskottet ska 
svara för beredningen av styrelsens arbe-
te med att kvalitetssäkra bolagets interna 
styrning vad gäller finansiell rapportering, 
riskhantering och riskkontroll, regelefter-
levnad och övrig intern styrning. Revisions-
utskottet gör detta genom att ta del av 
information från och föra dialog med fö-
retagsledning, extern och intern revisor, 
riskmanagement och compliance. Revi-
sionsutskottet har minst fyra protokollför-
da möten per år.

Styrelsen har även en internrevisions-

funktion till sitt förfogande. Internrevi-
sorerna skall medverka till och kontrolle-
ra att verksamheten inom bolaget bedrivs 
mot fastställda mål och i enlighet med sty-
relsens intentioner och riktlinjer genom att 
undersöka och utvärdera den interna styr-
ningen. Revisionsutskottet har till uppgift 
att med utgångspunkt från bolagets riskbe-
dömning, föreslå styrelsen, inriktning och 
omfattning för internrevisionens arbete.

I bolagets operativa riskorganisation 
finns förutom Vd, en riskkontrollansvarig, 
en riskingenjör, en controller, en compli-
anceofficer och tre olika riskbedömnings-
kommittéer.

Bolagets riskfunktion ansvarar för 
att identifiera och beskriva bolagets olika 
riskområden. I detta ansvar ligger även att 
tillsammans med företagsledningen, andra 
ansvariga chefer och bolagets compliance-
funktion, ta fram styrdokument som be-
skriver hur de olika riskerna skall hante-
ras. Ansvarig för riskfunktionen har även 
till uppgift att rapportera om den löpande 
riskhanteringen till styrelsen och till revi-
sionsutskottet.

Compliancefunktionen är ett stöd för 
att bolaget skall arbeta enligt gällande reg-
ler och har bland annat till uppgift att bistå 
organisationen vid utformning av interna 
regelverk, bevaka förändringar i de exter-
na regelverken och följa upp regelefterle-
vanden i bolaget. Compliancefunktionen 
rapporterar vid behov till Vd och revisions-
utskott, samt lämnar årligen en samlad be-
dömning av hur väl bolagets verksamhet 
uppfyller gällande regler och normer. 

Bolagets olika riskbedömningskom-
mittéer har till uppgift att bedöma nya och 
befintliga risker inom sakförsäkrings- och 
kreditverksamheten. Kommittéerna har 
rätt att ta egna beslut om bolaget skall ac-
ceptera en risk eller inte. Detta får dock 
bara ske inom de olika kommittémedlem-
marnas behörigheter.

Bolaget har dessutom en säkerhetsgrupp 
som har till uppgift att löpande arbeta med 
operativa säkerhetsfrågor. Säkerhets- och 
riskarbetet är även samordnat med motsva-
rande funktioner inom Länsförsäkringar 
AB. Bolaget har också ett väl utvecklat kva-
litets- och miljöledningssystem, vars syfte 
till stor del är att hantera och begränsa bola-
gets risktagande på dessa områden.
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Rapportering av risk
Bolaget har en intern beräkningsmodell för 
att mäta totalrisk. Mätetalet är i form av ett 
kapitalkrav som förväntas svara mot det 
sämsta årsresultatet som skulle kunna upp-
stå under tvåhundra slumpmässiga verk-
samhetsår, givet dagens riskexponering och 
de i modellen antagna diversifieringseffek-
terna – mellan och inom – de olika risksla-
gen. Modellen är ett led i anpassningen till 
det nya solvens II regelverket som kommer 
att införas 2013. I beräkningen ingår att mäta 
risk för följande risktyper; försäkringsrisk, 
marknadsrisk, motpartsrisk, operativ risk 
och affärsrisk. Det totala riskbeloppet ställs 
sedan i relation till bolagets tillgängliga kapi-
tal, det vill säga konsolideringskapitalet jus-
terat med resultateffekten av omvärderingen 
av försäkringstekniska avsättningar enligt 
en så kallad bästa skattning. Bolagets styrel-
se får en riskrapport en gång per kvartal där 
det framgår hur de olika riskerna utvecklats 
över tiden, samt hur relationen mellan total-
risk och kapital har utvecklats.

Total risk jämfört med riskkapital 2004-2009
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Diagrammet visar hur bolagets totala risk och tillgängligt 
kapital utvecklats under den senaste femårsperioden
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Diagrammet ovan visar hur bolagets kapital/riskrelation 
utvecklats sedan 2004.

Bolaget är styrt av en mängd legala krav. I 
Sverige är det Finansinspektionen som är 
tillsynsmyndighet för de finansiella bola-
gen. Varje kvartal rapporterar bolaget in 
uppgifter om bland annat kapitalbas och 
solvens. Från och med 2007 rapporterar 
även bolaget in uppgifter enligt det så kall-
lade trafikljussystemet. Trafikljussystemet 
är ett stresstest som görs för att kontrollera 
att bolaget klarar av sina åtaganden även i 
perioder med kraftiga rörelser på de finan-
siella marknaderna. Bolaget uppfyller med 
god marginal de krav som ställts av myn-
digheterna.  

RisKeR i föRsäKRiNgs- 
veRKsaMheTeN
Försäkringsrisker består av teckningsrisk, 
reservsättningsrisk och katastrofrisk. Inne-
börden i dessa begrepp och bolagets ge-
nerella metoder för att hantera dessa båda 
typer av risker beskrivs nedan. Då risker – 
liksom principer och verktyg för värdering 
av riskerna och riskhantering – skiljer sig 
åt för olika typer av försäkringskontrakt, 
återfinns ytterligare kommentarer under 
rubriken ”Riskhantering i försäkringsrö-
relsen”.

Teckningsrisk
Teckningsrisken är risken att skade- och 
driftskostnaderna för ännu ej inträffade 
skador inte täcks av premieintäkten. Teck-
ningsrisken innehåller dels en genuin osä-
kerhet om det faktiska utfallet av varje en-
skilt försäkringsavtal, dels osäkerhet om 
den ingående totala avsättningen för ännu 
ej inträffade skador på redan ingångna för-
säkringsavtal tillsammans med den under 
nästa år intjänade premien på årets för-
säljning kommer att visa sig vara tillräck-
lig för att täcka skade- och driftskostnader 
som kommer att belöpa på nästa räken-
skapsår. Osäkerheten om utfallet av årets 
försäljning kan uppkomma genom att den 
prissättningsprocess som bolaget utvecklat 
innehåller brister. Ett exempel är att bola-
gets tarifferings- och premiekalkylmodel-
ler är felspecificerade, eller att de bygger 
på felaktiga antaganden. Ett annat att bola-
gets konkurrensbevakning eller omvärlds-
analys fallerar. Oavsett orsak kan sådana 
fel leda till moturval, och ett sämre försäk-
ringstekniskt resultat än planerat.

Reservsättningsrisk
Reservsättningsrisk är risken för att avsätt-
ningen för oreglerade skador inte räcker 
för att reglera inträffade skador. Den han-
teras främst genom utvecklade aktuariel-
la metoder och en noggrann kontinuerlig 
uppföljning av anmälda skador.

Bolaget redovisar diskonterade avsätt-
ningar för oreglerade skador i trafikförsäk-
ring. Detta innebär att bolaget även har en 
ränterisk inbyggd i de försäkringstekniska 
avsättningarna som kommenteras under 
rubriken ”Ränterisk”. 

Katastrofrisk
Bolagets verksamhetsområde är i för-
sta hand begränsat till Uppsala län, vil-
ket innebär att de risker bolaget tecknat är 
koncentrerade till en förhållandevis liten 
region. Detta medför en relativt stor risk 
att flera enskilda försäkringar blir skade-
drabbade vid en större skada som exem-
pelvis en brand eller stormskada. Främst är 
det olika typer av egendomsförsäkring (ex-
empelvis fastighets-, lantbruk/skogs- och 
villaförsäkring) som är särskilt känslig för 
denna geografiska koncentration.

Genom det i nästa avsnitt beskrivna 
interna riskutbytet är bolaget också expo-
nerat för katastrofskador som inträffar i de 
övriga länsförsäkringsbolagen. Åtagandet 
är bolagets enskilt största risk och utgör ett 
belopp som motsvarar 15 procent av bola-
gets egna kapital vid årets ingång. Det in-
träder då gruppens externa katastrofskydd 
är uttömt.

RisKhaNTeRiNg i sKade- 
föRsäKRiNgsRöRelseN
Bolaget tecknar såväl direkt skadeförsäk-
ring som mottagen skadeåterförsäkring 
inom områdena sjukdom och olycksfalls-
försäkring, egendom, ansvar, motorfordon 
och trafikförsäkring, samt mottagen liv-
återförsäkring. 

För att reducera försäkringsrisken 
finns olika metoder. Riskminskning med 
avseende på osäkerheten i enskilda för-
säkringsavtal åstadkommes dels genom 
diversifiering, det vill säga genom att utö-
ka portföljen med avtal som är oberoende 
av varandra, dels genom att säkerställa en 
i organisationen väl förankrad prissätt-
ningsprocess, så att premien i varje enskilt 
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avtal motsvarar den faktiska riskexpone-
ringen. För att säkerställa detta görs inom 
ramen för prissättningsprocessen löpande 
uppföljning av tariffer och vid behov görs 
även justeringar av dessa. Därutöver är 
huvudmetoden för styrning av tecknings-
risker den affärsplan som utformas årligen 
och fastställs av styrelsen. Bolaget upprät-
tar även detaljerade interna riktlinjer (risk-
urvalsregler) för att säkerställa en riktig 
bedömning och kvantifiering av den risk 
som tecknas. Riskurvalsreglerna revideras 
minst en gång per år och fastställs av bola-
gets ledning. Ett viktigt led i detta är även 
besiktning av nya och befintliga risker. 
Riskurvalsreglerna anger också kvantitati-
va gränser för hur stor exponeringen maxi-
malt får vara inom olika riskområden (li-
miter). I riktlinjerna fastställs inom vilka 
försäkringsklasser, storlekar, geografiska 
områden och sektorer där bolaget är villigt 
att exponera sig för risk. På så sätt säker-
ställs en lämplig fördelning inom portföl-
jen. Alla sakförsäkringskontrakt löper på 
högst ett år med en inbyggd rättighet för 
försäkringsföretaget att avböja förläng-
ning, eller att ändra villkor och förutsätt-
ningar vid förlängning.

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

För att ytterligare begränsa riskerna 
i försäkringsrörelsen deltar bolaget i ett 
riskutbyte tillsammans med de 23 övriga 
länsförsäkringsbolagen i länsförsäkrings-
gruppen. Hanteringen av riskutbytet ad-
ministreras inom det gemensamt ägda bo-
laget Länsförsäkringar AB. Riskutbytet 
innebär att de deltagande bolagen begrän-
sar sina åtaganden i försäkringsavtalen 
upp till vissa, av styrelsen – per riskslag 
– fastställda belopp (självbehåll), per ska-
da, per händelse och totalt per skadeår.
Återförsäkringen tar alltså sikte på att be-
gränsa bolagets kostnad för egen räkning,  
i första hand per enskild skada, i andra 
hand per händelse, och i tredje hand för det 
totala årsresultatet. 

Den del av skadekostnaden som över-
stiger självbehållet, netto efter återvinning 
från de skydd som Länsförsäkringar AB i 
sin tur upphandlat på den externa återför-
säkringsmarknaden för skadorna som om-

fattas av riskutbytet, sprids ut över läns-
försäkringsbolagen och Länsförsäkringar 
AB, med fastställda andelar, som beror på 
affärsvolym, valda självbehåll och histo-
riskt skadeutfall. Återförsäkringsprogram-
men ger, med undantag för vissa risker, ett 
automatiskt skydd och kapacitet att teckna 
risker upp till vissa beloppsgränser (teck-
ningsmaximaler). Risker som inte omfat-
tas av den automatiska kapaciteten åter-
försäkras på marknaden för fakultativ 
återförsäkring. Programmen gäller kalen-
derårsvis. De förnyas eller omförhandlas 
varje år. 

Skyddet för trafikskador är anpassat 
till begränsningarna i Trafikskadelagen. 
För skador som inträffat utomlands i länder 
med obegränsat ansvar finns en tilläggs-
försäkring som ger ett obegränsat skydd.

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

För katastrofskador som överstiger  
7 miljarder kronor har det under verksam-
hetsåret funnits ett internt återförsäkrings-
skydd inom länsförsäkringsgruppen som 
omfattar ytterligare cirka 3 miljarder kro-
nor.

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

Premie- och reservrisken är störst i 
skadeportföljer med lång avvecklingstid, 
det vill säga avtal där de stora utbetalning-
arna tenderar att komma först många år 

framåt i tiden. Detta är särskilt märkbart 
inom trafik-, sjuk- och olycksfallförsäk-
ring, vilka tillsammans utgör en relativt 
stor andel av bolagets avsättning för oreg-
lerade skador.

När det gäller trafikskador tillkommer 
även osäkerhet om den framtida kostnads-
utvecklingen på grund av att förändrad 
lagstiftning och myndighetsbeslut i efter-
hand kan påverka hur trafikförsäkringen 
belastas med kostnader. 

Utvecklingen av bolagets avsättning 
för oreglerade skador följs upp löpande ge-
nom analys av avvecklingsresultatet, det 
vill säga en uppföljning av hur väl föregå-
ende års skadereserver räcker till att täcka 
kostnaden för inträffade skador. Dessa ge-
nomgångar innebär att alla skadehandläg-
gare går igenom sina oreglerade skador 
och kontrollerar att den kvarvarande reser-
ven är tillräcklig för att slutreglera skadan. 

Känslighet för risker hänförliga till 
försäkringsavtal
Avsättningarna för skadeförsäkringar är 
känsliga för förändringar i de väsentliga 
antaganden som antytts ovan. Känslig-
heten för förändringar av några av dessa 
antaganden är svår att kvantifiera, exem-
pelvis förändringar i regleringen av trafik-
försäkringen. Nedanstående känslighets-
analyser har genomförts genom att mäta 
effekten på brutto- och nettoavsättningar, 
vinst före skatt och eget kapital av rimligt 
sannolika förändringar i några centrala 
antaganden. Effekterna har mätts antagan-
de för antagande, med övriga antaganden 
konstanta och utan någon hänsyn till even-
tuella diversifieringseffekter.

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

Tkr 2009 2008 2009 2008

1 procents förändring i totalkostnadsprocent +/– 5 532 +/– 5 846 +/– 4 077 +/– 4 209

1 procents förändring i premienivån +/– 6 540 +/ –6 560 +/– 4 820 +/– 4 723

1 procents förändring i skadefrekvens +/– 4 196 +/– 4 646 +/– 3 092 +/– 3 345

10 procents förändring i premier för avgiven 
återförsäkring +/– 8 195 +/– 8 452 +/– 6 040 +/– 6 085

Ovanstående tabell visar hur resultatet före skatt och eget kapital påverkas av förändringar i olika parametrar.
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faktiska skadeanspråk jämfört med 
tidigare uppskattningar
Utöver känslighetsanalysen utgör också ti-
digare års skattningar av skadekostnaden 
för enskilda skadeår ett mått på bolagets 
förmåga att förutse den slutliga skadekost-
naden. Tabellen ovan visar skadekostnads-
utvecklingen exklusive skadereglerings-
kostnader i direkt försäkring för skadeåren 
2000-2009 före återförsäkring. 

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

Marknadsrisk
Förändringar i räntesatser, valutakurser, 
aktiekurser, fastighetspriser och råvarupri-
ser påverkar marknadsvärdena för finan-
siella tillgångar och skulder. Marknadsris-
ken är risken för att verkligt värde på eller 

framtida kassaflöden från ett finansiellt in-
strument varierar på grund av förändring-
ar i dessa marknadspriser. 

För Länsförsäkringar Uppsalas del är 
det aktiekurs- och ränterisk som är de mest 
påtagliga riskerna, medan fastighets- och 
valutariskerna är av mindre omfattning 
beroende på att endast en mindre del av 
tillgångarna är exponerade mot dessa ris-
ker. Bolaget har ingen direkt exponering 
mot råvaror, men självklart finns en sådan 
exponering indirekt via bolagets aktieex-
ponering. 

Bolaget har ett regelverk, Policy och 
riktlinjer för kapitalförvaltningen, för hur 
bolaget skall placera tillgångarna och till 
vilken risk detta får göras. Policy och rikt-
linjer för kapitalförvaltningen revideras 
minst en gång per år och beslutas av sty-
relsen. I detta regelverk har bolaget även 
tagit hänsyn till de legala krav som kan på-
verka hur bolaget får placera kapitalet.

finansiella tillgångar och 
skulder, Mkr

Bokfört 
värde 

2009-12-31

Bokfört 
värde 

2008-12-31

Tillgångar

Placeringar i koncernföretag 88,0 86,2

Aktier och andelar 773,7 609,4

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper 797,4 777,8

Lån 89,6 89,6

Derivat 9,5 3,5

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

Kassa och bank 47,3 102,8

1 810,8 1 674,6

skulder

Derivat 2,5 0

2,5 0

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

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

skadeår 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totalt

uppskattad skadekostnad:

I slutet av skadeåret 207 813 232 336 342 822 284 225 345 427 368 874 406 102 409 263 431 484 397 758

ett år senare 219 286 233 008 344 413 282 889 337 907 366 941 397 170 436 869 421 387

två år senare 216 180 231 191 335 021 285 894 336 529 360 798 382 558 439 181

tre år senare 216 770 229 758 332 266 285 509 328 193 357 903 373 916

fyra år senare 217 731 231 549 331 370 283 850 324 681 350 951

fem år senare 221 287 231 982 331 572 281 261 321 349

sex år senare 221 154 230 417 333 658 280 115

sju år senare 221 901 230 709 333 471

åtta år senare 225 991 230 288

nio år senare 225 439

Nuvarande skattning av total skadekostnad 225 439 230 288 333 471 280 115 321 349 350 951 373 916 439 181 421 387 397 758

Totalt utbetalt 213 454 224 633 330 523 274 622 280 739 282 295 313 110 364 053 323 531 195 665

Summa kvarstående skadekostnad 11 985 5 655 2 947 5 493 40 610 68 656 60 806 75 128 97 856 202 092 571 228

Diskonteringseffekt –6 147 –10 753 –9 283 –11 083 –10 130 –9 951 –57 347

avsättning upptagen i balansräkningen 11 985 5 655 2 947 5 493 34 463 57 903 51 523 64 046 87 725 192 142 513 881

Avsättning avseende skadeår 1999 och 
tidigare 24 072

Avsättning avseende mottagen återförsäkring 
alla skadeår 214 531

Avsättning avseende skaderegleringskostnader 
alla skadeår 31 562

Total avsättning upptagen i balansräkningen 784 046
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Diagrammet visar totalavkastningen på bolagets 
placeringstillgångar de senaste fem åren.

Placeringsutskottet tar årligen, eller oftare 
om skäl finns, fram förslag till ny normal-
portfölj. 

I syfte att skapa meravkastning utöver 
vad normalportföljen ger, har bolaget valt 
en aktiv förvaltning av tillgångarna, vil-
ket i sin tur medför att den faktiska fördel-
ningen av tillgångar kan avvika från nor-
malportföljen. För att begränsa den risk 
det innebär att den faktiska avkastningen 
skall avvika väsentligt från normalportföl-
jens avkastning har styrelsen beslutat om 
hur mycket den faktiska portföljen får av-
vika från normalportföljen. Styrelsen tar 
därmed ställning, dels till vilken risknivå 
som skall gälla för förvaltningen och dels 
till vilken frihet som ges till den operativa 
förvaltningsorganisationen att söka höja 
avkastningen genom att avvika från nor-
malportföljen.

Bolagets placeringsutskott tar löpande 
beslut om den löpande förvaltningen. Den 
operativa förvaltningsorganisationen ef-
fektuerar besluten. Eventuella avvikelser 
från det mandat placeringsutskottet erhål-
lit från styrelsen rapporteras omgående till 
styrelsen.

En gång i månaden erhåller placerings-
utskottet och styrelsen en finansrapport 
där det framgår hur förvaltningen gått och 
hur bolagets placeringstillgångar är place-
rade, samt hur den aktuella allokeringen 
förhåller sig till normalportföljens. Alla 

typer av avvikelser gentemot bolagets po-
licy och riktlinjer för kapitalförvaltningen 
rapporteras i finansrapporten.

aktiekursrisk
Aktiekursrisk är bolagets enskilt största 
marknadsrisk. Totalt har bolaget aktier och 
aktierelaterade instrument till ett värde på 
cirka 785 Mkr exklusive aktier i dotterbo-
lag. För att begränsa effekten av kraftiga 
fall i aktiekurser används olika typer av 
skyddsstrategier för att uppnå en ekono-
misk säkring av tillgångarna, så som aktie-
indexobligationer och indexoptioner/termi-
ner. I situationer då börserna haft kraftiga 
uppgångar har bolaget använt ”stop-loss” 
skydd i form av indexoptioner. I dessa fall 
står valet mellan att köpa skydd eller att 
minska exponeringen. Bolaget försöker 
även minska risken i aktieportföljen ge-
nom att sprida risken på flera olika geogra-
fiska regioner, samt på flera olika förval-
tare för att på så sätt minska effekten av att 
en enskild förvaltare tar felaktiga beslut.

aktieplaceringar, geografisk indelning år 2009

Norden
39%

Oceanien 
2%

Latinamerika 
0%

Asien övrigt 
4%

Östeuropa
3%

Västeuropa
6%

Nordamerika
12%

Indien och Kina
3%

Global 
31%

Japan
0%

aktieplaceringar, geografisk indelning år 2008
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Diagrammen ovan visar hur bolagets aktieplaceringar 
fördelar sig på olika geografiska regioner. Observera att 
diagrammen visar den geografiska fördelningen exklusive 
aktier i dotterbolag och aktierna i Länsförsäkringar AB.

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

Tkr 2009 2008 2009 2008

10 procents nedgång i aktiekurser –77 371 –60 943 –57 023 –43 879

Tabellen ovan visar hur resultatet före skatt och eget kapital påverkas av en nedgång i aktiemarknaden.
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valutakursrisk
Bolaget har både tillgångar och skulder i 
utländsk valuta. För skuldsidan är risken 
mycket begränsad och är endast hänförlig 
till ett enskilt återförsäkringskontrakt. På 
tillgångssidan uppgår den totala valutaex-
poneringen, före effekt av valutasäkring, 
till cirka 244 Mkr. För att begränsa denna 
risk kurssäkras exponeringen med hjälp av 
valutaterminer. Enligt bolagets placerings-
riktlinjer får den totala valutaexponeringen 
inte överstiga tio procent av bolagets pla-
ceringstillgångar, vilket motsvarar cirka 
180 Mkr. Per den 31 december 2009 var 
nettoexponeringen på balansräkningen i 
utländsk valuta cirka 129 Mkr.

exponering (tkr)

valuta 2009 2008

USD 54 346 11 036

EUR 13 269 10 973

NOK 54 559 5 463

AUD 7 269 4 171

Totalt 129 443 31 643

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

Ränterisk
Bolagets placeringar i obligationer och 
räntebärande värdepapper uppgår totalt till 
797 Mkr. Några räntebärande finansiella 
skulder finns inte. Bolagets ränteportfölj 
består huvudsakligen av statsskuldsväxlar, 
bostadsobligationer och nollkupongsobli-
gationer. Större delen av ränteförvaltning-
en är utlagd på ett så kallat diskretionärt 
förvaltningsuppdrag där ett avtal regle-
rar hur förvaltningen skall gå till och vil-
ket benchmark som skall vara styrande 
för förvaltningen. Förvaltaren har även 
ett mandat att avvika från benchmark för 
att skapa en möjlighet till överavkastning. 
Durationen i ränteportföljen uppgår för 
närvarande till 1,8 år och den genomsnitt-
liga räntebindningstiden är 1,8 år.

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

Tkr 2009 2008 2009 2008

10 procents nedgång i valutakurser –12 944 –3 164 –9 540 –2 278

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

Räntebärande placeringar, geografisk indelning, 2009
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Räntebärande placeringar, geografisk indelning, 2008
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Diagrammen ovan visar på hur bolagets räntebärande 
placeringar fördelar sig på olika geografiska marknader 
(emittenternas ursprung).

Räntebärande placeringar, sektorindelat, 2009
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Räntebärande placeringar, sektorindelat, 2008

Stat & kommun
53%

Svenska 
bostadsinstitut
28%

Utländska 
kreditinstitut
19%

Diagrammen ovan visar hur bolagets räntebärande 
placeringar fördelar sig på olika typer av emittenter.

Bolaget redovisar diskonterade avsättning-
ar för oreglerade skador i trafikförsäkring. 
Totalt uppgår de diskonterade avsättningar-
na för oreglerade skador (netto efter avgi-
ven återförsäkring) i trafikaffären till 240,5 
Mkr. Den ackumulerade diskonteringsef-
fekten för egen räkning, det vill säga skill-
naden mellan diskonterade och odiskonte-
rade reserver uppgår till 61,3 Mkr.

fastighetsrisk
Moderbolagets placeringar i fastigheter 
uppgår till totalt 0 Mkr (0 Mkr). Under 
2008 sålde bolaget sin kontorsfastighet. I 
koncernen har bolaget dock en exponering 
i fastigheter via dotterbolaget Länsförsäk-
ringar Fastighets AB som äger aktier i fast-
ighetsbolag. Den mest betydande risken 
med fastigheter är att fastighetsvärdena går 
ned till följd av olika omvärldsförändringar.

Motpartsrisk
Motpartsrisk avser de resultateffekter som 
uppstår om en utgivare eller motpart i ett 
finansiellt instrument inte kan fullgöra si-
na förpliktelser.

För att begränsa motpartsrisken i pla-
ceringar i räntebärande värdepapper har 
bolaget fastställt vilken den lägsta kredit-
värdering (rating) en emittent skall ha. 
Dessutom finns begränsningar om hur 
mycket man kan placera hos olika emit-
tenter, dessa begränsningar styrs med ut-
gångspunkt från gällande skuldtäcknings-
regler. 

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

Tkr 2009 2008 2009 2008

Förändring av räntenivån med plus 1 procentenhet –3 638 –6 145 –2 681 –4 424

Förändring av räntenivån med minus 1 procentenhet 2 272 3 876 1 675 2 791

Tabellen ovan visar vilken effekt en förändring i räntenivån har på bolagets resultat före skatt
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Motpartsrisken i avgiven återförsäkring är 
risken att betalning inte erhålls från åter-
försäkringsgivare i enlighet med återför-
säkringsavtalen. För att begränsa denna 
risk har länsförsäkringsgruppen ett sär-
skilt regelverk för vilka externa återför-
säkringsgivare som får användas. Minimi-
kravet är att återförsäkringsgivare ska ha 
minst A-rating enligt Standard & Poor ś 
när det gäller affär med lång avvecklings-
tid och minst BBB-raiting på övrig affär. I 
detta avseende är affär med lång avveck-
lingstid affär som beräknas ha en längre 
avvecklingstid än fem år. Dessutom ef-
tersträvas en spridning på ett flertal olika 
återförsäkrare.

Bolaget har på balansdagen 177,4 
(168,4) Mkr i återförsäkrares andel av 
oreglerade skador, av dessa avser endast en 
mindre del externa återförsäkrare.

externa återförsäkrares fördelning på olika kreditbetyg 
(enligt s&P)

fördelning

Kreditbetyg, % 2009 2008

AAA 3,4 2,2 

AA 27,6 43,0 

A 68,5 54,1 

BBB 0,5 0,7 

100 100 

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 ned-
skrivna. Bolaget har inte någon pant, an-
nan säkerhet eller garantier utställda av 
tredje part för de finansiella tillgångarna 
utöver det som framgår av not 38-40. 

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

AAA
74%

BBB
5%

AA+
3%

A+
15%

A
3%

Kreditbetygsanalys, räntebärande placeringar, 2008
(rating enligt Standard & Poor)
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Diagrammen ovan visar hur stor andel av bolagets 
räntebärande placeringar fördelar sig på olika kreditbetyg.

likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att ett företag 
får svårigheter att fullgöra åtaganden som 
är förenade med finansiella och försäk-

ringstekniska skulder. För Länsförsäkring-
ar Uppsala är likviditet normalt inget  
problem, eftersom premierna i försäkrings- 
rörelsen betalas in i förskott och stora ska-
deutbetalningar ofta är kända långt innan 
de förfaller.

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

Under en normal månad har bolaget 
utbetalningar avseende bland annat drifts-
kostnader, skadekostnader och återför-
säkringspremier på cirka 45 Mkr. Inbetal-
ningarna i form av bland annat premier, 
ersättningar från återförsäkrare och pro-
visionsersättningar från Länsförsäkringar 
Bank och Länsförsäkringar Liv uppgår till 
cirka 50 Mkr.

Risker i övrig verksamhet
Förutom sakförsäkringsverksamheten säl-
jer bolaget livförsäkringar och bankpro-
dukter till kunderna för Länsförsäkringar 
Liv respektive Länsförsäkringar Banks 
räkning. Som ersättning för detta erhåller 
Länsförsäkringar Uppsala en provision.
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Den ersättning som bolaget erhåller från 
Länsförsäkringar Liv är till viss del för-
enad med ett annullationsansvar, vilket 
innebär att bolaget kan bli återbetalnings-
skyldig om en kund slutar att betala in sina 
premier. Denna risk är relativt begränsad 
dels för att annullationsansvaret bara är 
treårigt och dels för att denna del av er-
sättningen enbart uppgår till cirka 10 Mkr 
per år. Bolaget sätter dock av till en an-
nullationsreserv som uppgår till 10 pro-
cent av de tre senaste årens annullations-
ansvarspliktiga ersättning.

I bolagets avtal med Länsförsäkringar 
Bank regleras hur stor ersättning bolaget 
skall ha för den förmedlade bankaffären. 
I detta avtal framgår även att Länsförsäk-

ringar Uppsala skall stå för 80 procent av 
de kreditförluster som eventuellt uppkom-
mer på de lån som bolaget förmedlat till 
Länsförsäkringar Bank. Det finns dock en 
begränsning i avtalet som innebär att bola-
gets ansvar maximalt kan uppgå till det en-
skilda årets totala ersättning från banken, 
vilket innebär att denna risk är begränsad 
till cirka 25 Mkr. 

operativa risker
En viktig del av bolagets riskhantering är 
processarbetet. En väl styrd process tyd-
liggör för medarbetare på alla nivåer inom 
vilka ramar som verksamheten skall bedri-
vas. Processerna är även utgångspunkten 
för bolagets riskanalys, vilket återspeglas  

i organisation och handlingsplaner.
En central del i processutvecklingen är att 
arbeta med ständiga förbättringar där både 
medarbetares och kunders synpunkter tas 
tillvara. Bolaget är sedan flera år tillbaka 
kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 
9001:2000 respektive ISO 14001:2004.

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

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

finansiella tillgångar och skulder samt försäkringstekniska avsättningar

Redovisat värde Kassaflöden

Mkr Totalt
utan kontrakts- 

enliga förfall
Med kontrakts- 

enliga förfall 2010 2011-2015 2016-2025 2026-

Finansiella tillgångar 1 810 866 914 337 896 529 418 900 1 113 574 208 795 69 598

Finansiella skulder 0 0 0 0 0 0 0

Försäkringstekniska avsättningar, f.e.r 885 168 885 168 0 –309 809 –354 067 –177 034 –44 258

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

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

skadeförsäkringsrörelse

Direkt försäkring i Sverige 576 536 575 975 576 536 575 975 

Mottagen återförsäkring 77 420 80 067 77 420 80 067 

summa premieinkomst 653 956 656 042 653 956 656 042

NoT 4 KaPiTalavKasTNiNg öveRföRd fRÅN fiNaNsRöRelseN (sKadeföRsäKRiNgsRöRelse)

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

Överförd kapitalavkastning 21 965 38 069 21 965 38 069 

Räntesats, all affär exklusive trafikförsäkring 1,39 4,86 1,39 4,86 

Räntesats trafikförsäkring 3,50 3,75 3,50 3,75

Avkastning på de tillgångar som motsvarar försäkringstekniska avsättningar har överförts 
från den Icke-tekniska redovisningen till den tekniska redovisningen. Beloppet har beräknats 
på nettot av de genomsnittliga  försäkringstekniska avsättningarna efter avdrag för den 
kapitalbindning som försäkringsrörelsen medför i form av premiefordringar. Som räntesats 
tillämpas för samtliga försäkringsgrenar, exkl trafik genomsnittliga räntan på en 90-dagars 
statsskuldsväxel plus 1 procentenhet.

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

NoT 5 föRsäKRiNgseRsäTTNiNgaR

Koncernen och moderbolaget

2009 2008

Tkr Brutto avgiven Netto Brutto avgiven Netto

skadekostnader hänförliga till årets verksamhet

Utbetalda skadeersättningar 207 712 –9 818 197 894 204 218 –10 797 193 421 

Förändring i avsättning för inträffade och rapporterade skador 141 104 –11 435 129 670 167 541 –23 928 143 613 

Förändring i avsättning för inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) 107 720 –18 631 89 090 115 929 –20 034 95 895 

Driftskostnader för skadereglering 21 868 – 21 868 17 818 – 17 818 

summa skadekostnader hänförliga till årets verksamhet 478 405 –39 883 438 522 505 507 –54 760 450 747 

skadekostnader hänförliga till tidigare års verksamhet

Utbetalda skadeersättningar 209 677 –27 683 181 994 202 290 –8 908 193 381 

Förändring i avsättning för inträffade och rapporterade skador –169 201 –3 856 –173 057 –122 262 174 –122 087 

Förändring i avsättning för inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) –69 395 24 968 –44 428 –69 880 –2 109 –71 989 

Driftskostnader för skadereglering 16 311 – 16 311 14 591 – 14 591 

summa skadekostnader hänförliga till tidigare års verksamhet –12 609 –6 571 –19 179 24 740 –10 843 13 897 

summa försäkringsersättningar 465 796 –46 454 419 342 530 246 –65 603 464 644 

Totalt utbetalda försäkringsersättningar

Utbetalda skadeersättningar 417 389 –37 501 379 888 406 508 –19 706 386 802 

Driftskostnader för skadereglering 38 179 – 38 179 32 410 – 32 410 

summa utbetalda försäkringsersättningar 455 568 –37 501 418 068 438 918 –19 706 419 212 

förändring i avsättning för oreglerade skador

Förändring i avsättning för inträffade och rapporterade skador –28 097 –15 290 –43 387 45 279 –23 754 21 525 

Förändring i avsättning för inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) 38 325 6 337 44 662 46 050 –22 143 23 906 

förändring i avsättning för oreglerade skador 10 228 –8 953 1 275 91 329 –45 897 45 432
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NoT 6 dRifTsKosTNadeR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

specifikation av resultatposten driftskostnader

Anskaffningskostnader –69 241 –69 261 –67 165 –71 016 

Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader (+/-) –1 796 2 903 –1 796 2 903 

Administrationskostnader –70 197 –62 408 –68 121 –64 163 

Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring (+/-) 3 389 –308 3 389 –308 

summa –137 845 –129 074 –133 694 –132 584 

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

övriga driftskostnader

Skaderegleringskostnader ingående i Utbetalda försäkringsersättningar –38 179 –32 410 –38 179 –32 410 

Driftskostnader för kapitalförvaltning ingående i Kapitalavkastning, kostnader –2 275 –4 749 –2 275 –4 749 

Kostnader för förmedlad affär –63 678 –58 703 –63 678 –58 703 

summa –104 132 –95 863 –104 132 –95 863 

summa driftskostnader –241 977 –224 936 –237 825 –228 446 

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

Totala driftskostnader uppdelade på kostnadsslag

Direkta och indirekta personalkostnader –123 697 –121 887 –123 697 –121 887 

Lokal- och kontorsomkostnader –42 544 –40 853 –43 417 –44 363 

Provisioner och vinstandelar i mottagen återförsäkring –11 461 –12 375 –11 461 –12 375 

Ombudsersättningar –9 738 –5 562 –9 738 –5 562 

Avskrivningar på maskiner och inventarier –5 936 –6 014 –5 936 –6 014 

Övriga driftskostnader –48 603 –38 246 –43 578 –38 246 

summa –241 977 –224 936 –237 825 –228 446

NoT 7 KaPiTalavKasTNiNg, iNTäKTeR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

utdelningar

Utdelningar svenska aktier och andelar 7 842 18 409 7 842 18 409 

Utdelningar utländska aktier och andelar 979 1 306 979 1 306 

8 821 19 715 8 821 19 715 

Ränteintäkter

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 28 375 46 706 28 375 46 706 

Övriga ränteintäkter 10 729 9 716 10 729 9 716 

-  varav från finansiella tillgångar som inte värderas till verkligt värde med  
värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen –  27 –  27 

39 105 56 423 39 105 56 423 

valutakursvinster (netto) 15 031 15 196 15 031 15 196 

Realisationsvinster och återförda nedskrivningar (netto)

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 9 870 3 964 9 870 3 964 

Fastigheter –  55 902 –  55 902 

9 870 59 866 9 870 59 866 

summa kapitalavkastning intäkter 72 826 151 199 72 826 151 199
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NoT 8 oRealiseRade viNsTeR PÅ PlaceRiNgsTillgÅNgaR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

Svenska aktier och andelar 108 719 – 103 986 –

Utländska aktier och andelar 51 258 – 51 258 –

Obligationer och andra räntebärande värdepapper – 15 814 – 15 814 

Derivat 8 560 – 8 560 –

summa orealiserade vinster på placeringstillgångar 168 537 15 814 163 804 15 814

NoT 9 KaPiTalavKasTNiNg, KosTNadeR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

Kapitalförvaltningskostnader –2 275 –4 749 –2 275 –4 749 

Räntekostnader

Övriga räntekostnader –5 177 –8 421 –5 177 –8 421 

–5 177 –8 421 –5 177 –8 421 

Realisationsförluster (netto)

Svenska aktier –30 416 –6 974 –30 416 –6 974 

Utländska aktier –7 792 –7 281 –7 792 –7 281 

Derivat –4 642 –2 606 –4 642 –2 606 

–42 849 –16 861 –42 849 –16 861 

summa kapitalavkastning kostnader –50 302 –30 032 –50 302 –30 032

NoT 10 oRealiseRade föRlusTeR PÅ PlaceRiNgsTillgÅNgaR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

Svenska aktier och andelar –  –198 585 – –210 899 

Utländska aktier och andelar –  –156 759 – –156 759 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper –2 972 –2 972 

Derivat –  –77 143 – –77 143 

Fastigheter –  –55 902 – –55 902 

summa orealiserade vinster på placeringstillgångar –2 972 –488 389 –2 972 –500 703
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NoT 11 NeTToviNsT/föRlusT PeR KaTegoRi av fiNaNsiella iNsTRuMeNT i KoNceRNeN

Tkr

finansiella tillgångar 
identifierade som poster 

värderade till verkligt värde 
över resultaträkningen

innehav för 
handelsända-

mål
låneford- 

ringar

finansiella 
instrument 

som kan säljas summa

Årets nettovinst/förlust

finansiella Tillgångar

Aktier och andelar 140 034 140 034 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 29 413 29 413

Derivat 3 691 4 221 7 912 

Övriga fordringar 10 729  10 729 

summa 183 868 4 221 –  –  188 089 

föregående års nettovinst/förlust

finansiella Tillgångar

Aktier och andelar –328 643 –328 643 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 56 639 56 639 

Derivat –80 224 –8 895 –89 119 

Övriga fordringar 9 690 27 9 716 

summa –342 539 –8 895 27 –  –351 407

NoT 12 övRiga iNTäKTeR och KosTNadeR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

övriga intäkter

Provisioner från Liv 21 169 23 847 21 169 23 847 

Provisioner från Bank och Fond 24 797 26 276 24 797 26 276 

Provisioner från Fastighetsförmedling 1 089 – 1 089 –

summa intäkter 47 054 50 123 47 054 50 123 

övriga kostnader

Driftskostnader för Liv –21 025 –22 510 –21 025 –22 510 

Driftskostnader för Bank och Fond –40 803 –36 193 –40 803 –36 193 

Driftskostnader för Fastighetsförmedling –1 849 – –1 849 –

summa kostnader –63 678 –58 703 –63 678 –58 703 

summa intäkter och kostnader –16 623 –8 580 –16 623 –8 580

NoT 13 BoKsluTsdisPosiTioNeR

Moderbolaget

Tkr 2009 2008 

Avsättning till/upplösning av säkerhetsreserv –8 986 –58 455 

summa bokslutsdispositioner –8 986 –58 455
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NoT 14 sKaTTeR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

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

Periodens skattekostnad –6 –15 –  –  

Justering av skatt hänförlig till tidigare år –227 –4 –227 –4 

summa aktuell skatt –232 –19 –227 –4 

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

Uppskjuten skatteintäkt till följd av förändrad skattesats –  11 439 –  379 

Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag – 16 – –

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

Uppskjuten skatt på skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde på placeringstillgångar –  5 660 –  5 660 

Uppskjuten skatt på orealiserade vinster –41 897 133 900 –41 897 133 900 

Uppskjuten skatt avseende pensionskostnader enligt 62-årsregeln –1 657 –1 494 –1 657 –1 494 

Uppskjuten skatt avseende immateriella tillgångar 1 575 –983  –    –   

Uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver –2 363 –16 367  –    –   

summa uppskjuten skatt –38 766 132 170 –37 994 138 445 

Toltalt redovisad skattekostnad –38 998 132 151 –38 220 138 441 

Koncernen

Tkr 2009 (%) 2009 2008 (%) 2008 

Resultat före skatt 172 944 –385 304

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 26,3 –45 484 28,0 107 885 

Skatteeffekt av:

ej avdragsgilla kostnader 0,8 –1 459 –0,2 –584 

ej skattepliktiga intäkter –1,3 2 304 0,9 3 488 

skattepliktiga ej bokförda intäkter 0,1 –91 0,0 –139 

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt – – 0,0 –22 

Omvärdering av uppskjuten skatt –0,2 402 2,6 10 107 

Effekt av förändrad bolagsskattesats – – 3,0 11 435 

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

Skatt hänförlig till tidigare år 0,1 –231 0,0 –19 

Redovisad skattekostnad 22,5 –38 998 34,3 132 151 

Moderbolaget

Tkr 2009 (%) 2009 2008 (%) 2008 

Resultat före skatt 165 269 –459 435

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 26,3 –43 466 28,0 128 642 

Skatteeffekt av:

ej avdragsgilla kostnader 0,9 –1 459 –0,1 –538 

ej skattepliktiga intäkter –0,6 1 060 0,0 –6 

skattepliktiga ej bokförda intäkter 0,1 –91 0,0 –139 

Omvärdering av uppskjuten skatt –0,2 402 2,2 10 107 

Effekt av förändrad bolagsskattesats – – 0,1 379 

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

Skatt hänförlig till tidigare år 0,1 –227 0,0 –4 

Redovisad skattekostnad 23,1 –38 220 30,1 138 441 
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Redovisat i balansräkningen

Redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder hänför sig till följande:

uppskjuten skattefordran uppskjuten skatteskuld Netto

Koncernen 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Immateriella tillgångar – – 5 295 6 712 –5 295 –6 712 

Andra finansiella placeringstillgångar – – 53 838 11 942 –53 838 –11 942

Underskottsavdrag 5 637 62 –  –  5 637 62 

Obeskattade reserver – – 167 921 165 558 –167 921 –165 558 

Avsättning för pensioner 4 423 6 080 – – 4 423 6 080 

skattefordringar/skatteskulder 10 060 6 141 227 054 184 211 –216 995 –178 070

Redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder hänför sig till följande:

uppskjuten skattefordran uppskjuten skatteskuld Netto

Moderbolaget 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Andra finansiella placeringstillgångar –  –  53 838 11 942 –53 838 –11 942 

Underskottsavdrag 5 560 0 – – 5 560 0 

Avsättning för pensioner 4 423  6 080 – – 4 423 6 080

skattefordringar/skatteskulder 9 982 6 080 53 838 11 942 –43 856 –5 862
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förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

Koncernen
Balans per  

1 jan 2008
Redovisat över 

resultaträkningen
Tillkommer via 

förvärv

effekt av förändrad 
bolagsskattesats 

redovisad över 
resultaträkningen

Balans per  
31 dec 2008

Immateriella tillgångar 4 982 983 1 109 –362 6 712 

Andra finansiella placeringstillgångar 146 614 –133 900 –772 11 942

Underskottsavdrag –46 –20 4 –62 

Obeskattade reserver 159 892 16 367 –10 701 165 558 

Avsättning för pensioner –7 967 1 494 393 –6 080 

Skillnad mellan skattemässigt och redovisningsmässigt värde på placeringstillgångar 5 660 –5 660 0 0 

309 135 –120 736 1 109  –11 439 178 070 

 
Balans per  

1 jan 2009
Redovisat över 

resultaträkningen
Tillkommer via 

förvärv

effekt av förändrad 
bolagsskattesats 

redovisad över 
resultaträkningen

Balans per  
31 dec 2009

Immateriella tillgångar 6 712 –1 575 159 5 295

Andra finansiella placeringstillgångar 11 942 41 897 53 838

Underskottsavdrag –62 –5 575 –5 637

Obeskattade reserver 165 558 2 363 167 921 

Avsättning för pensioner –6 080 1 657 –4 423 

178 070 38 766 159 –  216 995

Moderbolaget
Balans per  

1 jan 2008
Redovisat över 

resultaträkningen
Tillkommer via 

förvärv

effekt av förändrad 
bolagsskattesats 

redovisad över 
resultaträkningen

Balans per  
31 dec 2008

Andra finansiella placeringstillgångar 146 614 –133 900 –772 11 942 

Avsättning för pensioner –7 967 1 494 393 –6 080 

Skillnad mellan skattemässigt och redovisningsmässigt värde på placeringstillgångar 5 660 –5 660 0 0 

144 307 –138 066 –  –379 5 862 

 
Balans per  

1 jan 2009
Redovisat över 

resultaträkningen
Tillkommer via 

förvärv

effekt av förändrad 
bolagsskattesats 

redovisad över 
resultaträkningen

Balans per  
31 dec 2009

Andra finansiella placeringstillgångar 11 942 41 897 53 838 

Underskottsavdrag –  –5 560 –5 560 

Avsättning för pensioner –6 080 1 657 –4 423 

5 862 37 994 –  –  43 856
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NoT 15 iMMaTeRiella aNläggNiNgsTillgÅNgaR

Koncernen, tkr

Balanserade utgifter för 
internt utvecklade 

datasystem

övriga förvärvade 
immateriella 

tillgångar Totalt

ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 2008-01-01 22 379 600 22 979 

Rörelseförvärv – 3 959 3 959 

Internt utvecklade tillgångar 6 566 – 6 566 

utgående balans 2008-12-31 28 945 4 559 33 504 

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

Internt utvecklade tillgångar 742 – 742 

Övriga investeringar – 700 700

Omvärderingar – 159 159

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

ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 2008-01-01 –4 585 –240 –4 825 

Årets avskrivningar –3 056 –120 –3 176 

utgående balans 2008-12-31 –7 641 –360 –8 001 

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

Årets avskrivningar –5 025 –1 084 –6 109

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

Redovisade värden

Per 2008-01-01 17 794 360 18 154 

Per 2008-12-31 21 304 4 199 25 503 

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

Per 2009-12-31 17 021 3 974 20 995

Årets avskrivningar ingår i nedanstående rader i resultaträkningen för 2008:

Driftskostnader –3 056 –120 –3 176 

–3 056 –120 –3 176 

Årets avskrivningar ingår i nedanstående rader i resultaträkningen för 2009:

Driftskostnader –5 025 –1 084 –6 109

–5 025 –1 084 –6 109

Moderbolaget, tkr

Balanserade utgifter för 
internt utvecklade 

datasystem

övriga förvärvade 
immateriella 

tillgångar Totalt

ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 2008-01-01 – 600 600 

utgående balans 2008-12-31 – 600 600 

Ingående balans 2009-01-01 – 600 600 

Internt utvecklade tillgångar 742 – 742 

utgående balans 2009-12-31 742 600 1 342 

ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 2008-01-01 – –240 –240 

Årets avskrivningar – –120 –120 

utgående balans 2008-12-31 – –360 –360 

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

Årets avskrivningar – –120 –120 

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

Redovisade värden

Per 2008-01-01 – 360 360 

Per 2008-12-31 – 240 240 

Per 2009-01-01 – 240 240 

Per 2009-12-31 742 120 862 

Årets avskrivningar ingår i nedanstående rader i resultaträkningen för 2008:

Driftskostnader – –120 –120 

– –120 –120 

Årets avskrivningar ingår i nedanstående rader i resultaträkningen för 2009:

Driftskostnader – –120 –120 

–120 –120
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NoT 16 ByggNadeR och MaRK

Koncernen och moderbolaget

Tkr

avgående/
sålda 

fastigheter
fastigheter 

ägda hela året

Ingående verkligt värde 2008-01-01 92 000 –

Anskaffningsvärde –36 099 –

Försäljningsintäkter sålda fastigheter 92 000 –

utgående verkligt värde 2008-12-31 –  –  

Orealiserad värdeförändring –55 901 –  

Realiserad värdeförändring 55 901 –  

Redovisat värde uppdelat på rörelsefastigheter respektive förvaltningsfastigheter Koncernen Moderbolaget

Tkr
Rörelse- 

fastigheter
förvaltnings-

fastigheter
Rörelse- 

fastigheter
förvaltnings-

fastigheter

Ingående redovisat värde 2008-01-01 92 000 –  92 000 –  

utgående redovisat värde 2008-12-31 –  –  –  –  

anskaffningsvärden Koncernen Moderbolaget

Tkr
Rörelse- 

fastigheter
förvaltnings-

fastigheter
Rörelse- 

fastigheter
förvaltnings-

fastigheter

Ingående anskaffningsvärde 2008-01-01 36 099 – 36 099 –  

Avyttringar –36 099 – –36 099 –  

utgående anskaffningsvärde 2008-12-31 –  –  –  –  

Påverkan på periodens resultat Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

Direkta kostnader för fastigheter som inte genererat hyresintäkter under perioden  
(drifts- och underhållskostnader, fastighetsskatt och tomträttsavgäld). – –433 – –433
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NoT 17 aKTieR och aNdelaR i KoNceRNföReTag saMT lÅN Till KoNceRNföReTag

dotterföretagets säte ägarandel i %

Tkr 2009 2008 

Länsförsäkringar Uppsala Fastighets AB (nominellt värde 100 000 kr) Uppsala 100 100

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

Moderbolaget

Tkr 2009 2008 

ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 85 999 83 248 

Inköp 700 2 951 

Försäljningar –  –200 

utgående balans 31 december 86 699 85 999

ackumulerade nedskrivningar

utgående balans 31 december – – 

Redovisat värde den 31 december 86 699 85 999

specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterföretag 2009 2008 

dotterföretag / organisationsnummer / säte antal aktier andelar i %
Redovisat 

värde
Redovisat 

värde

Länsförsäkringar Uppsala Fastighets AB, 556683-4023, Uppsala 1 000 100 83 048 83 048 

Bocity i Uppsala AB, 556701-5085, Uppsala 1 000 100 3 651 2 951 

summa aktier och andelar i koncernföretag 86 699 85 999 

andelarnas verkliga värde

Tkr 2009 2008 

Verkligt värde 143 841 138 205 

lån till koncernföretag Moderbolaget

Tkr 2009 2008 

Vid årets början 196 136 

Årets förändring 1 110 60 

utgående balans 31 december 1 306 196

NoT 18 aKTieR och aNdelaR

verkligt värde anskaffningsvärde

Tkr 2009 2008 2009 2008 

Koncernen 913 699 744 679 488 130 485 952 

Moderbolaget 773 712 609 425 457 919 455 741 

Ytterligare information om finansiella instrument lämnas i not 23.

NoT 19 oBligaTioNeR och aNdRa RäNTeBäRaNde väRdePaPPeR

verkligt värde upplupet anskaffningsvärde

Tkr 2009 2008 2009 2008 

Koncernen och moderbolaget

Statsskuldsväxlar 55 592 89 758 55 478 89 006 

Svenska staten 23 914 81 398 24 155 76 120 

Svenska kommuner 246 723 237 314 213 511 213 511 

Svenska bostadsinstitut 276 282 217 822 264 266 205 366 

Övriga svenska emittenter 18 568 –  16 841 – 

Utländska kreditinstitut 144 074 151 539 127 980 140 440 

Övriga utländska emittenter 32 211 – 30 000 –

summa 797 365 777 831 732 231 724 443 

Varav noterade värdepapper 746 585 777 831 685 390 724 443 

Negativ skillnad till följd av att bokfört värde understiger nominella värden 6 182 18 740 



NoT 21 deRivaT

verkligt värde anskaffningsvärde

Tkr 2009 2008 2009 2008 

derivatinstrument med positiva värden

Koncernen och moderbolaget

Aktieoptioner 9 533 3 171 114 102 116 300 

Valutaterminer – 357 

summa 9 533 3 528 114 102 116 300 

verkligt värde anskaffningsvärde

Tkr 2009 2008 2009 2008 

derivatinstrument med negativa värden

Koncernen och moderbolaget

Valutaterminer 2 516 –  –  –  

summa 2 516 –  –  – 
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NoT 20 övRiga lÅN

verkligt värde anskaffningsvärde

Tkr 2009 2008 2009 2008 

Koncernen

Aktieägarlån Länsförsäkringar AB 88 870 88 870 88 870 88 870 

Medlemsinsats KGF Uppsala Län 100 100 100 100 

Reverslån 500 500 500 500 

Personallån 161 166 161 166 

summa 89 631 89 636 89 631 89 636 

Moderbolaget

Aktieägarlån Länsförsäkringar AB 88 870 88 870 88 870 88 870 

Medlemsinsats KGF Uppsala Län 100 100 100 100 

Reverslån 500 500 500 500 

Personallån 161 166 161 166 

summa 89 631 89 636 89 631 89 636

NoT 22 foRdRiNgaR avseeNde diReKT föRsäKRiNg

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

Fordringar hos försäkringstagare 127 885 123 551 127 885 123 551 

Fordringar hos försäkringsföretag 32 480 35 043 32 480 35 043 

summa 160 365 158 594 160 365 158 594
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NoT 23 KaTegoRieR av fiNaNsiella TillgÅNgaR och sKuldeR

finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  

via resultaträkningen
låne- 

fordringar

summa 
redovisat  

värde
verkligt  

värde
anskaffnings-

värde

 
Tillgångar som bestämts  

tillhöra kategorin

innehav för 
handels- 
ändamål

Koncernen 2009

finansiella tillgångar

Aktier och andelar 913 699 913 699 913 699 488 130

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

Övriga lån 89 631 89 631 89 631 89 631

Övriga finansiella placeringstillgångar

Derivat 9 533 –2 516 7 018 7 018 114 102

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

summa 1 725 929 –2 516 89 631 1 813 045 1 813 045 1 429 426

Koncernen 2008

finansiella tillgångar

Aktier och andelar 744 679 744 679 744 679 485 952

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 777 831 777 831 777 831 724 443

Övriga lån 89 636 89 636 89 636 89 636

Övriga finansiella placeringstillgångar

Derivat 3 171 357 3 528 3 528 116 300

Icke-finansiella tillgångar 5 161 5 161 5 161 5 161

summa 1 530 842 357 89 636 1 620 835 1 620 835 1 421 492

Moderbolaget 2009

finansiella tillgångar

Aktier och andelar 773 712 773 712 773 712 457 919

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

Övriga lån 89 631 89 631 89 631 89 631

Övriga finansiella placeringstillgångar

Derivat 9 533 –2 516 7 018 7 018 114 102

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

summa 1 585 942 –2 516 89 631 1 673 058 1 673 058 1 399 215

Moderbolaget 2008

finansiella tillgångar

Aktier och andelar 609 425 609 425 609 425 455 741

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 777 831 777 831 777 831 724 443

Övriga lån 89 636 89 636 89 636 89 636

Övriga finansiella placeringstillgångar

Derivat 3 171 357 3 528 3 528 116 300

Icke-finansiella tillgångar 5 161 5 161 5 161 5 161

summa 1 395 588 357 89 636 1 485 581 1 485 581 1 391 281

Varken i koncernen eller moderbolaget finns det några finansiella skulder.
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I nedanstående tabeller lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestämts för de finansiella instrument 
som värderats till verkligt värde i balansräkningen. Uppdelning av hur verkligt värde bestämts görs utifrån 
följande tre nivåer:

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

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

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

 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 summa

Koncernen 2009

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 359 797 546 587 7 315 913 699

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

Övriga lån – 88 870 761 89 631

Övriga finansiella placeringstillgångar

Derivat –2 516 9 533 – 7 018

Icke-finansiella tillgångar – 5 332 – 5 332

summa 752 970 1 050 999 9 076 1 813 045

Moderbolaget 2009

Finansiella tillgångar

Aktier och andelar 219 810 546 587 7 315 773 712

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

Övriga lån – 88 870 761 89 631

Övriga finansiella placeringstillgångar

Derivat –2 516 9 533 – 7 018

Icke-finansiella tillgångar – 5 332 – 5 332

summa 612 983 1 050 999 9 076 1 673 058

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

 aktier och andelar 

obligationer 
och andra 

räntebärande 
värdepapper övriga lån

övriga 
finansiella 

placerings- 
tillgångar

icke- 
finansiella 
tillgångar Totalt

Öppningsbalans 2009-01-01 4 929 766 5 695

Totalt redovisade vinster och förluster:

redovisat i årets resultat 144 144

redovisat direkt i eget kapital  

Anskaffningsvärde förvärv 2 242 1 000 3 242

Försäljningslikvid försäljning –5 –5

utgående balans 2009-12-31 7 315 1 000 761 – – 9 076

Vinster och förluster redovisade i årets resultat för tillgångar  
som ingår i den utgående balansen 2009-12-31 144 – – – – 144

Känslighetsanalys

Innehaven som redovisas i nivå 3 avser enbart onoterade innehav i aktier, konvertibla skuldebrev och lån.  
Innehaven är placeringar i utvecklingsbolag inom sektorn för life-science och förnyelsebar energi.  
Då dessa bolag befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede finns en stor osäkerhet om framtida värdering.  
I ett värsta scenario kan värdet på investeringarna bli noll, men i ett gynnsamt scenario kan stora övervärden skapas. 
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NoT 24 MaTeRiella TillgÅNgaR

Koncernen Moderbolaget

Tkr inventarier övrigt Totalt inventarier övrigt Totalt

anskaffningsvärde

Ingående balans 2008-01-01 43 912 – 43 912 41 824 – 41 824 

Förvärv 6 900 – 6 900 6 247 – 6 247 

Avyttringar –4 034 – –4 034 –1 761 – –1 761 

utgående balans 2008-12-31 46 778 – 46 778 46 309 – 46 309 

Tillkommer i koncernen

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

Förvärv 5 255 – 5 255 5 244 – 5 244 

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

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

avskrivningar

Ingående balans 2008-01-01 –27 079 – –27 079 –25 227 – –25 227 

Förvärv –131 – –131 – – –

Årets avskrivningar –5 990 – –5 990 –5 896 – –5 896 

Avyttringar 3 014 – 3 014 1 126 – 1 126 

utgående balans 2008-12-31 –30 186 – –30 186 –29 998 – –29 998 

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

Förvärv

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

Avyttringar 1 610 – 1 610 1 610 – 1 610 

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

Redovisade värden

2008-01-01 16 833 – 16 833 16 596 – 16 596 

2008-12-31 16 593 – 16 593 16 311 – 16 311 

2009-01-01 16 593 – 16 593 16 311 16 311 

2009-12-31 15 171 – 15 171 14 974 – 14 974

NoT 28 oBesKaTTade ReseRveR
Moderbolaget

Tkr 2009 2008 

Säkerhetsreserv 587 164 578 178

Utjämningsfond 34 777 34 777

Periodiseringsfond 16 543 16 543

summa obeskattade reserver 638 484 629 498

NoT 27 övRiga föRuTBeTalda KosTNadeR och uPPluPNa iNTäKTeR
Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

Upplupna ränteintäkter 4 494 618 4 494 618 

Upplupna hyresintäkter –  23 –  23 

Premier betalda i efterskott 472 469 472 469 

Övriga förutbetalda kostnader 5 669 2 475 5 167 1 991 

utgående balans 10 635 3 584 10 133 3 101 

NoT 26 föRuTBeTalda aNsKaffNiNgsKosTNadeR
Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

Ingående balans 16 332 13 429 16 332 13 429 

Årets aktivering 14 535 16 332 14 535 16 332 

Årets avskrivning –16 332 –13 429 –16 332 –13 429 

utgående balans 14 535 16 332 14 535 16 332 

NoT 25 övRiga TillgÅNgaR
Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

Varulager 267 241 267 241 

summa övriga tillgångar 267 241 267 241 
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NoT 29 ej iNTjäNade PReMieR och KvaRdRöjaNde RisKeR

Koncernen och moderbolaget

avsättning för ej intjänade premier 2009 2008

Tkr Brutto
Återför- 

säkrares andel Netto Brutto
Återför- 

säkrares andel Netto

Ingående balans 245 754 – 245 754 244 003 – 244 003 

Försäkringar tecknade under perioden 246 232 – 246 232 245 754 – 245 754 

Intjänade premier under perioden –245 754 – –245 754 –244 003 – –244 003 

utgående balans 246 232 – 246 232 245 754 – 245 754 

Koncernen och moderbolaget

avsättning för kvardröjande risker 2009 2008

Tkr Brutto
Återför- 

säkrares andel Netto Brutto
Återför- 

säkrares andel Netto

Ingående balans 3 600 – 3 600 4 300 – 4 300 

Försäkringar tecknade under perioden 3 300 – 3 300 3 600 – 3 600 

Intjänade premier under perioden –3 600 – –3 600 –4 300 – –4 300 

utgående balans 3 300 – 3 300 3 600 – 3 600

NoT 30 oRegleRade sKadoR

Koncernen och moderbolaget

avsättning för oreglerade skador 2009 2008

Tkr Brutto
Återför-

säkrares andel Netto Brutto
Återför-

säkrares andel Netto

IB Rapporterade skador 369 674 –61 230 308 445 327 707 –56 084 271 623 

IB Inträffade ännu ej rapporterade skador (IBNR) 371 880 –107 258 264 622 325 856 –66 506 259 350 

IB avsättning för skaderegleringskostnader för rapporterade skador 32 281 –  32 281 28 986 –  28 986 

ingående balans 773 835 –168 487 605 347 682 549 –122 590 559 958 

Valutakursdifferens på ingående reserv –16 –  –16 –43 –  –43 

Kostnader för skador som inträffat under innevarande år 478 405 –39 883 438 522 505 507 –54 760 450 747 

Utbetalt/överfört till försäkringsskulder eller andra kortfristiga skulder –455 568 37 501 –418 068 –438 918 19 706 –419 212 

Förändring av förväntad kostnad för skador som inträffat under tidigare år –12 609 –6 571 –19 179 24 740 –10 843 13 897 

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

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

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

UB Skaderegleringskostnader 31 562 – 31 562 32 281 –  32 281 

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

NoT 31 ÅTeRBäRiNg och RaBaTTeR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

IB återbäring och rabatter 35 420 40 239 35 420 40 239 

Under perioden reglerad återbäring och rabatter –17 663 –6 739 –17 663 –6 739 

Årets återföring / avsättning 11 272 1 920 11 272 1 920 

utgående balans 29 030 35 420 29 030 35 420 

Årets kostnad för återbäring och rabatter –11 272 –1 920 –11 272 –1 920

NoT 32 avsäTTNiNg föR PeNsioNeR och liKNaNde föRPliKTelseR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

Pensionsförpliktelser

Pensionsavsättningar enligt särskilt avtal 670 707 670 707 

Avsättning för personal födda 1955 och tidigare, som enligt avtal har möjlighet att gå i pension från 62 års ålder 13 534 18 603 13 534 18 603 

avsättning för pensioner 14 204 19 310 14 204 19 310 

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 9 932 tkr, exklusive löneskatt (10 283 tkr).
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NoT 33 övRiga avsäTTNiNgaR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

Avsättning för framtida återbetalning av livförsäkringsersättningar 4 480 3 736 4 480 3 736 

Övriga avsättningar 68 –  68 –  

summa övriga avsättningar 4 548 3 736 4 548 3 736 

NoT 34 sKuldeR avseeNde diReKT föRsäKRiNg

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

Skulder till försäkringstagare 539 561 539 561 

Skulder till försäkringsförmedlare 426 460 426 460 

Skulder till försäkringsföretag 10 145 9 314 10 145 9 314 

summa skulder avseende direkt försäkring 11 111 10 335 11 111 10 335 

NoT 35 övRiga sKuldeR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

Leverantörsskulder 17 493 10 564 17 432 9 891

Övriga skulder 23 704 24 530 23 547 23 993 

summa 41 196 35 094 40 979 33 884

NoT 36 övRiga föRuTBeTalda iNTäKTeR och uPPluPNa KosTNadeR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

Förutbetalda intäkter 55 631 53 750 55 082 53 750 

Upplupna kostnader 17 845 21 757 17 818 21 553 

summa förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 73 476 75 507 72 900 75 303

Koncernen

Tkr högst 1 år längre än 1 år Totalt

Tillgångar

Immateriella tillgångar 20 995 20 995 

Aktier och andelar 182 740 730 959 913 699 

Obligationer och räntebärande värdepapper 159 473 637 892 797 365 

Övriga lån 17 926 71 705 89 631 

Derivat 5 720 3 813 9 533 

Depåer hos företag som avgivit 
återförsäkring 5 332 5 332 

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

Oreglerade skador 35 488 141 952 177 440 

Fordringar avseende direkt försäkring 160 365 160 365 

Fordringar avseende återförsäkring 20 599 20 599 

Uppskjutna skattefordringar 5 030 5 030 10 060

Övriga fordringar 30 810 30 810 

Materiella tillgångar och varulager 3 793 11 378 15 171

Kassa och bank 47 709 47 709 

Övriga tillgångar 267 267 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda anskaffningskostnader 14 535 14 535 

Övriga förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 10 635 10 635

summa tillgångar 700 422 1 623 725 2 324 147

Koncernen

Tkr högst 1 år längre än 1 år Totalt

skulder

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier och  
kvardröjande risker 249 532 249 532 

Oreglerade skador 235 214 548 832 784 046 

Återbäring och rabatter 29 030  29 030 

Andra avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser 2 841 11 363 14 204 

Skatter 45  411 181 644 227 054

Övriga avsättningar 1 364 3 184 4 548 

Skulder avseende direkt försäkring 11 111  11 111 

Skulder avseende återförsäkring 13 299  13 299 

Derivat 2 516 2 516

Skatteskulder 2 646 2 646

Övriga skulder 41 196  41 196

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 66 129 7 348 73 476 

summa skulder och avsättningar 700 288 752 370 1 452 658

NoT 37 föRväNTade ÅTeRviNNiNgsTidPuNKTeR föR TillgÅNgaR och sKuldeR
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NoT 37 föRväNTade ÅTeRviNNiNgsTidPuNKTeR föR TillgÅNgaR och sKuldeR

Moderbolaget

Tkr högst 1 år längre än 1 år Totalt

Tillgångar

Immateriella tillgångar 862 862 

Aktier och andelar i koncernföretag 86 699 86 699

Räntebärande värdepapper emitterade  
av och lån till koncernföretag 1 306 1 306 

Aktier och andelar 154 742 618 970 773 712 

Obligationer och räntebärande värdepapper 159 473 637 892 797 365 

Övriga lån 17 926 71 705 89 631 

Derivat 5 720 3 813 9 533 

Depåer hos företag som avgivit 
återförsäkring 5 332 5 332 

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

Oreglerade skador 35 488 141 952 177 440 

Fordringar avseende direkt försäkring 160 365 160 365 

Fordringar avseende återförsäkring 20 599 20 599 

Uppskjutna skattefordringar 9 982 9 982

Övriga fordringar 29 910 29 910 

Materiella tillgångar och varulager 3 743 11 230 14 974

Kassa och bank 47 288 47 288 

Övriga tillgångar 267 267 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda anskaffningskostnader 14 535 14 535 

Övriga förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 10 133 10 133 

summa tillgångar 666 829 1 583 106 2 249 935

Moderbolaget

Tkr högst 1 år längre än 1 år Totalt

skulder

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier och kvardröjande 
risker 249 532 249 532 

Oreglerade skador 235 214 548 832 784 046 

Återbäring och rabatter 29 030 29 030 

Andra avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser 2 841 11 363 14 204

Skatter 10 768 43 071 53 838

Övriga avsättningar 1 364 3 184  4 548

Skulder avseende direkt försäkring 11 111 11 111

Skulder avseende återförsäkring 13 299 13 299

Derivat 2 516 2 516

Skatteskulder 2 636 2 636

Övriga skulder 40 979 40 979

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 65 610 7 290 72 900 

summa skulder och avsättningar 664 899 613 740 1 278 639

NoT 38 sTällda säKeRheTeR

Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

I form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar

För försäkringstekniska avsättningar registerförda tillgångar* 1 163 236 1 217 564 1 163 236 1 217 564 

Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Inga Inga

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

NoT 39 aNsvaRsföRBiNdelseR

Koncernen Moderbolaget

Tkr (nom belopp) 2009 2008 2009 2008 

Pensionsförpliktelser 670 707 670 707 

Ansvarsförbindelse avseende eventuella ytterligare pensionskostnader enligt 62-årsregeln 9 932 10 283 9 932 10 283 

Övriga ansvarförbindelser 2 000 2 000 2 000 2 000 

summa 12 602 12 990 12 602 12 990 

NoT 40 ÅTagaNdeN

Länsförsäkringar Uppsala har ett åtagande till Länsförsäkringar Bank som innebär att bolaget ansvarar för 80 procent 
av de konstaterade kreditförluster som eventuellt uppstår i den förmedlade bankaffären. Bolagets ansvar är dock 
begränsat till ett belopp motsvarande respektive års ersättningar från Länsförsäkringar Bank.
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NoT 43 MedelaNTal aNsTällda saMT löNeR och aNdRa eRsäTTNiNgaR

2009 2008

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

Moderbolaget 79 108 187 71 108 179

Dotterbolag 1 1

Koncernen totalt 79 108 187 71 109 180

Samtliga anställda finns i Sverige 
*omräknade till heltidstjänster

2009 2008

Könsfördelning i företagsledningen Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Moderbolaget

Styrelsen* 7 3 10 7 3 10

Övriga ledande befattningshavare 3 4 7 3 4 7

Totalt moderbolaget 10 7 17 10 7 17

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

dotterbolag

länsförsäkringar uppsala fastighets aB

Styrelsen 3 1 4 3 1 4

Totalt länsförsäkringar uppsala fastighets aB 3 1 4 3 1 4

Bocity i uppsala aB

Styrelsen 2 1 3 2 1 3

Totalt Bocity i uppsala aB 2 1 3 2 1 3

dotterbolag totalt 5 2 7 5 2 7

Koncernen totalt 15 9 24 15 9 24

NoT 41 iNvesTeRiNgsÅTagaNdeN

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

 
Åtagande 

enligt avtal
investerat 

belopp
Kvarvarande 

åtagande

SLS Venture (Tkr) 5 000 4 791 209

EQT Infrastructure Fund (Tkr) 31 000 6 155 24 845

East Capital Russian Property Fund (Tkr) 16 500 604 15 896

summa 52 500 11 550 40 950

NoT 42 NäRsTÅeNde

Närståenderelationer

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

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

Bolaget har en hyresgaranti för det tidigare dotterbolaget Fyris Hälsoakademi.
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Medelantalet ombud har under året varit: 2009 2008 

Fritidsombud 18 20 

Specialombud 501 455 

Koncernen totalt 519 475 

ersättningar till anställda Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

Kostnader för ersättningar till anställda

Löner och ersättningar med mera 77 966 75 320 77 966 75 058 

Pensionskostnader, förmånsbaserade planer 12 571 13 178 12 571 13 165 

Sociala avgifter 27 858 28 219 27 858 28 131 

summa 118 395 116 717 118 395 116 353 

löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2009 2008 

Tkr
löner och 

ersättningar
sociala 

kostnader
löner och 

ersättningar
sociala 

kostnader

Totalt koncernen 91 307 28 154 89 253 28 430 

varav pensionskostnad 1 12 571 2 636 13 178 2 568 

Totalt moderbolaget 91 307 28 069 88 991 28 346 

varav pensionskostnad 2 12 571 2 636 13 165 2 565 

1) Av koncernens pensionskostnader avser 1 039 (1 809) tkr gruppen styrelse och Vd.

2) Av moderbolagets pensionskostnader avser 1 039 (1 809) tkr gruppen styrelse och Vd.

löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter med flera och övriga anställda 2009 2008 

Tkr
löner och 

ersättningar

varav  
tantiem  

och dylikt
löner och 

ersättningar

varav  
tantiem  

och dylikt

Koncernen

Sverige

Styrelse och verkställande direktör 2 447 2 399 

Kontorstjänstemän 76 289 73 427 

Övriga anställda

Fritidsombud 1 371 1 531 

Specialombud 6 505 4 030 

Koncernen totalt 86 612 – 81 388 –

Moderbolaget

Sverige

Styrelse och verkställande direktör 2 447 2 399 

Kontorstjänstemän 76 289 73 427

Fritidsombud 1 371 1 531 

Specialombud 6 505 4 030 

Moderbolaget totalt 86 612 – 81 388 –
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Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2009 kostnadsförd målrelaterad ersättning. 
Övriga förmåner avser tjänstebil, lunch- och ränteförmån. Pensionskostnader avser den 
kostnad som påverkat årets resultat. Inga ersättningar har utgått till styrelseledamöter i 
dotterbolag.

Pensioner
Pensionsålder för Vd är 62 år med pensonsförmåner enligt gällande kollektivavtal. 
Pensionen är avgiftsbestämd och premier ska årligen erläggas enligt gällande FTP-plan. 
Under 2008 har kompensation erlagts för tidigare för lågt inbetalda premier för åren 2003 
till 2007. Pensionen är tecknad via FPK och Länsförsäkringar Liv.

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

avgångsvederlag
I händelse av uppsägning från bolagets sida utgår avgångsvederlag till Vd och 
befattningshavare som ingår i företagets ledning med två årslöner. Vid egen uppsägning 
gäller sex månaders uppsägningstid för Vd och för övriga ledande befattningshavare tre 
månaders uppsägningstid, inget avgångsvederlag utgår.

Berednings- och beslutsprocess
Styrelsen och styrelsens ersättningskommitté handlägger alla överenskommelser med 
verkställande direktören som omfattar ersättningar till densamma. Ersättning till andra 
ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktör.

ersättningar och övriga förmåner under 2009 för moderbolagets ledande befattningshavare var enligt följande:

2009 

Tkr grundlön
Rörlig 

ersättning
övriga 

förmåner
Pensions- 

kostnad summa 2009 summa 2008

Björn Sundell, Styrelsens ordförande 232 – 16 – 248 225

Bengt-Erik Jansson, Styrelsens vice ordförande 100 – – – 100 131

Maria Berg, Styrelseledamot 77 – – – 77 72

Hans Johansson, Styrelseledamot 80 – – – 80 81

Mats Odentun, Styrelseledamot 71 – – – 71 49

Anna Romell Stenmark, Styrelseledamot 64 – – – 64 65

Göran Sollenberg, Styrelseledamot 79 – 7 – 86 71

Jan Ulmander, Styrelseledamot 67 – – – 67 74

Ann-Christin Norrström, Verkställande direktör 1 664 – 155 1 039 2 858 3 596

Andra ledande befattningshavare 4 951 145 374 2 099 7 569 6 656

Totalt 7 385 145 552 3 138 11 220 11 021

sjukfrånvaro i moderbolaget, % 2009 2008 

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 3,4 3,0

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

sjukfrånvaron fördelad efter kön:

Män 1,9 1,6

Kvinnor 4,4 4,0

sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:

29 år eller yngre 2,1 1,8

30-49 år 2,8 2,2

50 år eller äldre 4,7 4,4

NoT 44 aRvode och KosTNadseRsäTTNiNg Till RevisoReR Koncernen Moderbolaget

Tkr 2009 2008 2009 2008 

KPMG

Revisionsuppdrag 407 340 370 300

Andra uppdrag 5 5

NoT 45 viKTiga uPPsKaTTNiNgaR och BedöMNiNgaR

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

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

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

Till anställda i ledande befattningar och som kan påverka bolagets risknivå räknas 
verkställande direktör och personer i bolagets ledning.

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 kollektivavtal. Samtliga 
medarbetare utom Vd och provisionsavslönade säljare har grundlönen kompletterad med en 

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

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

ersättningar till moderbolagets anställda och personer i ledande position
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Björn sundell

ordförande

hans johansson

Roine lindström

personalrepresentant

Mårten asplund

auktoriserad revisor

Bengt-erik jansson

vice ordförande

anna Romell stenmark

ann-christin Norrström

verkställande direktör

jan ulmander

göran sollenberg

Maria Berg

Mats odentun

hans Pettersson

personalrepresentant

Uppsala 17 mars 2010

Min revisionsberättelse har lämnats 17 mars 2010

NoT 46 KlassaNalys

upplysning om resultaträkningens poster direktförsäkring av svenska risker

 Totalt 2009
olycksfall  

och sjukdom

Motorfordon, 
ansvar mot  
tredje man

Motorfordon 
övriga klasser

Brand- och 
annan 

egendoms- 
skada

allmän 
ansvarighet Rättsskydd

summa  
svensk direkt- 

försäkring
Mottagen 

Återförsäkring

Premieintäkt, brutto 653 778 24 818 116 521 140 817 262 066 21 699 11 787 577 708 76 070 

Försäkringsersättningar, brutto –465 796 –21 183 –72 085 –103 878 –191 041 –10 299 –7 765 –406 252 –59 544 

Driftskostnader, brutto –130 305 –4 307 –20 771 –41 608 –45 947 –4 138 –2 074 –118 844 –11 461 

Resultat avgiven återförsäkring –38 883 –1 970 2 327 –1 918 –33 268 –2 677 –1 379 –38 883   –   

Premieinkomst, brutto 653 956 25 623 112 822 141 612 262 729 21 931 11 820 576 536 77 420 

Skadeprocent, brutto, % 71,2 85,4 61,9 73,8 72,9 47,5 65,9 70,3 78,3

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

till bolagsstämman i länsföRsäkRingaR Uppsala 

oRg nR 517600-9529

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrel
sens och verkställande direktörens förvaltning i Länsförsäkringar Uppsala för år 2009. 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandling
arna och förvaltningen och för att lag om årsredovisning i försäkringsföretag tillämpas 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att ut
tala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av 
min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag 
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra 
mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel
aktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och an
nan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovis
ningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt 
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktö
ren gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvär
dera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som 
underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgär
der och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller bolags
ordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om 
årsredovisning i försäkringsföretag och ger en rättvisande bild av bolagets och koncer
nens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltnings
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen 
för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 17 mars 2010

Mårten Asplund
Auktoriserad revisor
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Styrelse och Revisorer
Styrelse

Företagsledning

Björn Sundell, 
styrelsens ordförande

Anna Romell Stenmark

Bengt-Erik Jansson, 
vice ordförande

Göran Sollenberg

Ann-Christin Norrström, 
verkställande direktör

Jan Ulmander

Maria Berg

Roine Lindström, 
personalrepresentant

Hans Pettersson, 
personalrepresentant

Mats Odentun

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

Styrelse

ordinarie

Björn Sundell, född 1949
Styrelsens ordförande
Planeringsdirektör på SVA
Glimmervägen 10, 747 31 Alunda
Suppleant 1985, ordinarie 1986
Mandattid utgår 2010

Bengt-Erik Jansson, född 1953
Styrelsens vice ordförande
Affärsområdeschef Lantbruk,  
Aranea Certifiering AB
Eriksbergsvägen 7 A, 752 39 Uppsala
Ordinarie 2002
Mandattid utgår 2011

Ann-Christin Norrström, född 1952
Vd Länsförsäkringar Uppsala

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

Hans Johansson, född 1939
Vd Ingrid Marie AB
Torngatan 1, 740 46 Östervåla
Ordinarie 1989
Mandattid utgår 2010

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

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

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

Jan Ulmander, född 1941
Rådman Uppsala Tingsrätt
St. Torget 3, 753 20 Uppsala
Suppleant 1986, ordinarie 1990
Mandattid utgår 2011

Roine Lindström, personalrepresentant
Mandattid utgår 2010

Hans Pettersson, personalrepresentant
Mandattid utgår 2010

suppleanter

Susanne Brolund
Personalrepresentant
Mandattid utgår 2010

Ulrica Jennstål
Personalrepresentant
Mandattid utgår 2010

Revisorer

ordinarie

Kari Falk
Auktoriserad revisor
KPMG, Stockholm
Mandattid utgår 2010

suppleant

Mårten Asplund
Auktoriserad revisor
KPMG, Stockholm
Mandattid utgår 2010

Verkställande 
direktör

Ann-Christin Norrström

Hans Johansson
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Fullmäktige
Fullmäktigeförsamlingen är det högsta beslutande organet i Läns
försäkringar Uppsala. Den består av 60 ordinarie ledamöter. De 
åtta valdistrikten utser sina representanter till fullmäktigeförsam
lingen i val som är öppna för alla försäkringstagare i Länsför

säkringar Uppsala. Representanterna väljs för en period av tre år. 
Valen är rullande, alla valdistrikt har inte sina val samma år. Full
mäktige sammanträder normalt två gånger per år utöver den ordi
narie årsstämman.

Distrikt 

enköping mandattid utgår 2010

Göran Dahlgren, datakonsult Fågelgatan 5, Enköping

Inger Erlewing, projektledare Simtuna Karleby, Fjärdhundra

Inger Gauffin Carlsson, lantbrukare Enköpings-Näs Prästgård, Enköping

Anders Jarl, reklamman Ranstavägen 15, Örsundsbro

Alf Johansson, Vd Ågatan 28, Enköping

Kjell Klarbo, brandmästare/lantbrukare Sparrsätra, Lådö, Enköping

Lars-Olof Legnerfält, lantbrukare Frösthult, Brunnby, Fjärdhundra

Karin Mattsson Strömberg,  
egen företagare Vallmovägen 1, Enköping

håbo mandattid utgår 2012

Lena Glantz Eriksson, egen företagare Brunnstavägen 19, Bålsta

Bernt Sahlberg, egen företagare Klockargårdsvägen 4, Bålsta

Tommy Sandberg, entreprenör Lötenvägen 26, Skokloster

Bert Stenlund, egen företagare Österled 6, Bålsta

Leif Zetterberg, statssekreterare Övergrans kyrkväg 5, Bålsta

Uppsala tätort mandattid utgår 2010

Celal Alparslan, krögare o arrangör Petterslundsgatan 15, Uppsala

Christian Bonthron, krögare Sveddvägen 5 A, Uppsala

Angelique Blix, marknadschef Skolgatan 12 A, Uppsala

Ilan Dahan, egen företagare Murargatan 14 D, Uppsala

Tommy Ekstrand, brandchef Rabeniusvägen 30, Uppsala

Margareta Ericsson, projektledare Mimersvägen 13, Uppsala

Inger Grotteblad, försäljningschef Karlsrogatan 26, Uppsala

Kristina Höglund, ekonom Dagermansgatan 11, Uppsala

Monika Johansson, egen företagare Väderkvarnsgatan 42 A, Uppsala

Johan Lundqvist, leg apotekare  
o doktorand Götgatan 20 A, Uppsala

Claes-Henrik Jonsson, ekonomichef Eriksgatan 26 A, Uppsala

Maria Masoomi, kostekonom, dietist  
och matkonsult Åsgränd 2 B, Uppsala

Jan-Erik Olsson, konsult Vilanvägen 59, Uppsala

Carolina Wallström-Pan, ekonom Åsgränd 2 A, Uppsala

Rickard Weidstam, copywriter Portalgatan 13, Uppsala

Susanne Özmete, egen företagare Luthagsesplanaden 14, Uppsala

Uppsala landsbygd mandattid utgår 2011

Anki Croon, kanslichef Kolarvägen 6, Vattholma

Håkan Eriksson, lantmästare Balingsta, Väntbrunna, Uppsala

Uppsala landsbygd, forts. mandattid utgår 2011

Mats Lindgren, distriktschef Ramsjö backe 30, Björklinge

Karl-Egon Ljusberg, redovisningskonsult Hånsta, Vattholma

Mikael Odhner, lantbrukare Rasbo Prästgård, Uppsala

Bo Pettersson, fastighetsmäklare Lilla Örke, Björklinge

Roine Skälstad, ekonomichef Forkarbyholm, Uppsala

Susanne Stenbacka, universitetslektor Jan Eriks väg 17, Storvreta

Göran Söderman, lantbrukare Gråmunkehöga, Uppsala

knivsta mandattid utgår 2011

Mats Andersson, Vd Valloxvägen 34 B, Knivsta

Lars-Olof Danielsson, lantbrukare Säby Lagga, Uppsala

Ulf Gärdebo, ingenjör Åby, Knivsta

Hans Holmsten, lantbrukare Skottsila, Knivsta

Camilla Sandenskog, rektor Husby by, Knivsta

östhammar mandattid utgår 2010

Lennart Andersson, fastighetsansvarig Kungsgatan 18, Östhammar

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

Mårten Jansson, verkstadsarbetare Ängsgrind, Östhammar

Lars Lütkeman, projektledare Wigelsbo 63, Österbybruk

Per Selander, grafisk formgivare Kärleksallén 11 B, Östhammar

Madelene Sundén, barnskötare Film kyrkby 136, Österbybruk

Gunnar Söderkvist, lantbrukare Syding-Ösby, Alunda

tierp mandattid utgår 2012

Hans Edén, controller Hummelvägen 5, Tierp

Åsa Geijstedt, idrottslärare Hamra Vendel 222, Örbyhus

Pär Ohlström, lantbrukare Bolmyra, Örbyhus

Lars Holmgren, lantbrukare Enskär 4715, Skärplinge

Ulrika Törnblom, civilek/redovisn kons Bladängen 309, Örbyhus

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

älvkarleby mandattid utgår 2011

Kjell Grönberg, lärare Marma, Gävlevägen 3, Älvkarleby

Alf Kjerrman, konsult Norra vägen 1, Skutskär

Roger Johansson, egen företagare Bultbovägen 8, Skutskär

Kenneth Ljunggren, egen företagare Tallvägen 2 B, Älvkarleby
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Allmänt

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

Direkt försäkring
Försäkringsavtal direkt mellan bolaget och försäkringstaga-
ren. Till skillnad från indirekt försäkring är bolaget direkt 
ansvarig gentemot försäkringstagaren.

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

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

Termer i resultaträkningen och  
resultatanalysen

Premieinkomst
Under året influtna premier med förfallodag under det 
aktuella året samt förskottsbetalda 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 pre-
mier som till större eller mindre del avser närmast följande 
år. Denna del av premieinkomsten redovisas i bokslutet 
som en avsättning som kallas avsättning för ej intjänade 
premier. Motsvarande avsättning vid räkenskapsårets 
början frigörs och är en intäkt för det aktuella året. Se även 
kvardröjande risker.

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

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

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

Driftskostnader
Driftskostnader är en sammanfattande benämning på kost-
nader för anskaffning av försäkringsavtal och kostnader för 
administration. Kostnaderna för skadereglering redovisas 
under försäkringsersättningar.

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

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

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

Termer i balansräkningen

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

Avsättning för ej intjänade premier
En avsättning som i princip motsvarar den del av premiein-
komsten 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 förfallodag, skall 
denna ökas med avsättning för kvardröjande risker.

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

Diskontering
Trafikförsäkring är en affär med lång avvecklingstid. Det 
innebär att det kan ta flera år innan en skada är 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 Avsättning 
för oreglerade skador diskonteras.

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

Säkerhetsreserv
Kollektiv säkerhetsbetingad förstärkning till de försäkrings-
tekniska avsättningarna i skadeförsäkring.

Utjämningsfond
Skadeförsäkringsrörelse är av naturliga skäl utsatt för 
betydande svängningar i årsresultaten, främst beroende på 
antalet storskador och deras omfattning. För att utjämna 

dessa svängningar har till och med 1990 skattefri avsätt-
ning kunnat ske till en fond som kallas utjämningsfond. 
Ytterligare avsättning får inte göras. Fonden får användas 
till att täcka förlust på försäkringsverksamheten eller totalt.

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

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

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

Övriga termer och nyckeltal

Konsolideringskapital
Sammanfattande benämning på summan av beskattat eget 
kapital, obeskattade reserver och uppskjutna skatteskulder.

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

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

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

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

Driftskostnadsprocent (f e r)
Driftskostnader för egen räkning i förhållande till premiein-
täkt för egen räkning.

Totalkostnadsprocent (f e r)
Summan av skadeprocent (f e r) och driftskostnadsprocent 
(f e r).

Ord och uttryck
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