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Länsförsäkringar Västernorrland är ett av  
23 självständiga och kundägda försäkrings
bolag som ingår i länsförsäkringsgruppen 
och vår ledning och styrelse finns här i 
Västernorrlands län. Omsorgen om våra 
kunders pengar och trygghet är vårt enda 
uppdrag, eftersom våra kunder också är 
våra uppdragsgivare och ägare. Eventuella 
vinster återinvesteras därför alltid i verk
samheten eller delas ut till kunderna.  
Detta är en av våra bärande principer. 

Vår tradition och våra värderingar  
grundar sig i att vi ser till det som är bäst 
för kunderna, med utgångspunkt i kunder
nas vardag. Styrkan med den kundägda 
bolagsformen är även att vi, utöver att ha 
fokus på kunderna, också bidrar till lång
siktighet och stabilitet. Långsiktig stabilitet 
prioriteras framför kortsiktig kvartalseko
nomi. Detta gör att vi står starka i tider  
av finansiell turbulens. 

Vi håller oss till vår hemmamarknad  
som vi känner väl och ökar därför inte  
risktagandet för landets finansiella system. 

Allt vi gör präglas av hållbarhet och 
vi verkar för ansvarstagande inom flera 
områden som ekonomi, etik, miljö, socialt 
engagemang, värde grund och personalfrå
gor. Vi ser det som självklart att värna om 
vårt län och barnens trygghet och hälsa. 

Kort om Länsförsäkringar Västernorrland

Redovisningen är framtagen av Kommu
nikationsavdelningen på Länsförsäkringar 
Västernorrland i mars 2017 i samarbete  
med Ashpool. Styrelse, ledningsgrupp och  
vd är fotograferade av Michael Engman.
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Ordinarie bolagsstämma hålls  
fredagen den 28 april 2017 kl 16:00  
på Quality Hotel i Sundsvall.
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InnehållFör trygghet i Västernorrland 
i mer än 170 år
Vår historia tar sin början 1844 i dåtidens brandstoder. På den tiden 
var det vanligt att bränder härjade i byarna runt om i länet. Därför 
gick invånarna samman och hjälptes åt att ersätta och bygga upp 
det som brunnit ner. Det kan beskrivas som dåtidens brandför
säkring. I vårt län bildades Västernorrlands läns brandstods
bolag. 1969 samlades de olika länsförsäkringsbolagen i Sverige 
kring det gemensamma varumärket och 1989 bytte vi namn 
till Länsförsäkringar Västernorrland. Idag är vi 116 medarbetare 
fördelade på fem kontor i Härnösand, Kramfors, Sollefteå, 
Sundsvall och Örnsköldsvik. Under åren har vi utökat våra pro
dukter och idag kan vi erbjuda privatpersoner, företag, lant 
och skogsbrukare ett fullsortiment av sak och livförsäkringar. 
Genom Länsförsäkringar Bank kan vi dessutom erbjuda ett 
stort sortiment av finansiella tjänster för privatpersoner, 
småföretagare, lantbrukare och skogsbrukare. Vi erbjuder 
även fastighetsförmedling genom franchisetagare.

Därför stöttar vi sociala projekt, elitlag och 
ungdomsidrott i hela länet. Vi bedriver också 
ett aktivt skade förebyggande arbete för 
att skydda såväl miljö som personer och 
ägodelar. Genom att dela med oss av våra 
erfarenheter och kunskap inom alla delar  
av vårt bolag, visar vi vägen för våra kunder. 
I förlängningen skapar vi en sund affär som 
bidrar till en positiv utveckling i hela länet.
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Ökade skadekostnader 
till följd av kölden
Den ihållande kylan i januari medförde ett 
antal stora skador med bland annat fem  
totalbränder och ett antal frysskador. Brän
derna har fortsatt under året och kostnaden 
för bränder beräknas för 2016 uppgå till 86 
Mkr att jämföra med 35 Mkr för 2015.

Konsolideringsgrad
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Årets siffror
Nyckeltal 2016 2015
Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 67 93

Balansomslutning, Mkr 2 120 2 104

Kapitalkvot,% 160 1521)

Antal anställda 116 118

Antal kontor 5 5

Bank

Inlåning, Mkr 1 603 1 500

Utlåning, Mkr 512 498

Bostadsutlåning, Mkr 2 497 2 209

Förvaltad fondvolym, Mkr 555 409

Antal kunder 24 300 23 500

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 116 128

Totalt försäkringskapital, Mkr 3 635 3 597

Antal kunder 24 100 24 100

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 440 429

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 7 40

Totalkostnadsprocent efter avgiven återförsäkring,% 104 93

Totalavkastning  kapitalförvaltning,% 7 6

Antal kunder 73 200 72 500

Det finansiella året 2016

1) Öppningsbalans 20160101 enligt Solvens II

Premieintäkt och försäkringsersättning, f e r
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Ny grafisk profil för hela Länsförsäkringar

Ny organisation 
inom banken
Med utgångspunkt från vårt 
kundunderlag har en ny bank
organisation beslutats för att 
bättre möta framtida utma
ningar. Den nya organisationen 
innebär att antalet rådgivare 
har minskat med sex personer. 
Samtidigt har bättre möjlig
heter skapats för att uppnå  
ett positivt resultat.

Ökat fokus på hållbarhet
Vi växlade upp vårt hållbarhetsarbete och rekryterade en hållbarhetsansvarig på 
heltid. Inledande fokus handlar om att arbeta fram strategier inom området.

Vi fick en ny grafisk form, där den 
största förändringen var att vi 
ändrade typsnittet i vår logotyp. 
Ändringen sker för alla länsförsäk
ringsbolag och för vår gemensamma 
logotyp Länsförsäkringar. Däremot 
behåller vi vår mycket uppskattade 
och välkända symbol ”fyrkanten”.

Premiär för bank-
tjänster i Kramfors
Vi anställde två bankrådgivare till 
kontoret i Kramfors och från och med 
augusti kunde vi erbjuda banktjänster.  
I och med detta ger vi full service inom 
bank och försäkring mot privatmarkna
den i Kramfors.

Nya medarbetare 
med språkkunskaper
Vi förstärkte med nya kollegor för att 
hjälpa till i kundmöten där vi har språk  
liga utmaningar — och dessutom för
stärka vår kundfront när vi har högt 
kundtryck inom privat försäkring och 
motorskadehantering.

Succé för vår  
digitala omröstning
Det blev succé för vår digitala röstning 
i fullmäktigevalet med 457 röstande 
kunder. Målet var att få lika många 
röster som de senaste åren när vi haft 
våra träffar ute i länet och det slog vi 
med råge.

Olycksfall- och 
sjukförsäkring
Arbetet med utflyttning av Olycksfalls 
och sjukförsäkring för vuxna från Läns
försäkringar Sak till länsförsäkrings
bolagen fortskrider enligt plan.

Banken firar 20 år!
Måndagen den 7 mars firade  
Läns försäkringar Bank 20 år.
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Att arbeta nära kunderna i de kanaler 
som de väljer, via våra lokala kontor och 
digitala kontaktytor, har visat sig vara en 
framgångsrik kombination. Det ser vi inte 
minst i att vi år efter år för utmärkelser 
för vår kundnöjdhet. När vi erbjuder våra 
kunder att samla allt inom bank, försäkring 
och fastighetsförmedling hos oss, gör vi 
det också enkelt för dem. Men även om vi 
är stolta, nöjer vi oss inte. Vi fortsätter att 
utveckla vår tillgänglighet, vår service och 
vårt bemötande. För att veta hur vi kan göra 
saker bättre mäter vi numera kundernas 
upplevelse. Hittills är resultatet glädjande 
positivt.

Årets resultat 
Årsbokslutet visar att koncernens resultat 
före dispositioner och skatt uppgår till 67 
Mkr (93Mkr). Sett ur ett femårsperspektiv 
är detta ett bra resultat. Premieintäkten 
f e r har utvecklats i positiv riktning, men 
osedvanligt höga skadekostnader främst i 
form av bränder, ger ett tekniskt resultat i 
försäkringsrörelsen om blygsamma 7 Mkr.

tivare arbetsfördelning samt rekrytering av 
två kontorschefer. Effekterna av kostnads
neddragningen kommer att nå full effekt först 
2017. Vi kan redan nu se att organisationen 
klarat personalminskningen på ett mycket 
bra sätt och dessutom förbättrat intäkterna 
genom högre volymer och bättre affärsresul
tat. Under året förstärkte vi också kontoret 
i Kramfors med två bankrådgivare. Länsför
säkringar Bank fyllde under året 20 år vilket 
firades i hela länsförsäkringsgruppen.

Livförsäkring
Avdelningen har arbetat främst med effek
tiviseringar och ökad kundnytta i form av 
ny kundsegmenteringsmodell, förbättrade 
arbetsprocesser och utbildningsinsatser  
för att ytterligare förstärka vår kompetens 
inom området.

Skador
Tyvärr kan 2016 sammanfattas som ”brand  
skadornas år”, med sammanlagda skadekost
nader om 86 miljoner kronor. Att jäm föra 
med skadekostnaderna 2015 som låg på  

Närhet till kunden och 
ledande digitala lösningar  
– ett framgångskoncept

Vd har ordet Vår strategi baserad på lokal närvaro 
och det personliga kundmötet kombinerat med 
ledande digitala lösningar har fortsatt att skörda 
framgångar. Vi har de mest nöjda privatkunderna, 
god tillväxt i bankaffären och vi gör ett bra resultat.

Sakförsäkring
Under året har avdelning Privat Försäkring 
omorganiserat försäljningsarbetet genom 
att skapa en utringande enhet som syftar 
till förbättrad kundvård och merförsäljning. 
Boendeprodukterna har paketerats om med 
tilläggsförsäkringar för att ge kunden ett 
bättre skydd. Åtgärden har gett effekt på 
marknaden och vi kan se en nettotillväxt för 
försäkringar inom både hem och villahem. 
Personbilsaffären är fortfarande under 
tillväxt, även om den inte sker i samma takt 
som tidigare. Vi kan också se en ökad tillväxt 
för vår förbättrade barnförsäkring. 

Avdelning Företag Försäkring har om
organiserat och infört nya gemensamma 
processer, för att skapa ett mer proaktivt 
och kvalitativt bättre arbetssätt med våra 
kunder.

Bank
Bankens fokus har handlat om resultat
förbättrande åtgärder i form av kostnads
neddragningar på personalsidan, förbättrade 
arbetsprocesser med tydligare och effek
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35 Mkr. Året inleddes med kraftig kyla, följt  
av en period med starkt varierande tempe
ratur. Förmodligen var väderleken en av 
anledningarna till att vi drabbades av ett 
betydligt större antal bränder och frysskador 
än vad som är normalt. Vi hade en hel del 
uppvärmningsrelaterade bränder samt frys 
skador orsakade av brustna vattenled
ningsrör. Redan under det första kvartalet 
fick vi hantera nio större bränder 
varav de flesta var privatägda 
villa eller gårdsbyggnader inom 
lantbruk. Under andra halvåret 
tillkom stora brandskador i form 
av ett nedbrunnet däckvarulager i 
Kvissleby, en kraftigt rök och sot
skadad industribyggnad på Gärde 
i Sundsvall samt en svårt skadad 
industrifastighet i Luleå förvärvad av ett 
Sundsvallsbaserat fastighetsbolag.

Glädjeområden är att vårt arbete med 
att fokusera på mer effektiva och kundvän
liga arbetsprocesser gett resultat i form av 
klart förbättrade hanteringstider för många 
av de enklare skadeärendena. Samtliga 
medarbetare som arbetar med skador och 
ska deförebyggande besök på avdelningen 
har genomfört kundkommunikationsträning 
under 2016.  Vi har  ett stadigt högt betyg 
från kunderna gällande vårt bemötande, 
vilket dessutom har förbättras. 

Kunderna väljer allt oftare att göra sina 
skadeanmälningar via vår webbplats, främst 
inom fordonsskador där funktionaliteten och 
användarvänligheten förbättrats avsevärt. 
Redan vid första kontakten med oss erbjuder 
vi också en ny tilläggstjänst med en bokad 
verkstadstid för besiktning av skadan.

Finansförvaltning
De redan låga nivåerna på räntemarkna
den bestod under 2016. Finansmarknaden 
påverkades av två händelser som i förväg 
bedömts problematiska, det vill säga Brexit 
och det amerikanska presidentvalet. Givet 
dessa förutsättningar har vi haft en försiktig 

hållning till aktiemarknaden under året. Med 
tanke på den låga risk vi tagit är vi nöjda 
med den avkastning vi uppnått.  

Hållbarhet
Att vara en ansvarstagande samhällsaktör 
med stark lokal förankring är viktigt för oss. 
Därför har vi tillsatt en hållbarhetsansvarig, 
som påbörjat det strategiska arbetet inom 

hållbarhetsfrågorna. Till att börja med bygger 
vi upp kompetensen kring hållbarhetsfrågor i 
företagsledning och styrelse, kartlägger och 
genomför analyser internt och externt samt 
tar fram strategiska dokument inom alla 
aspekter. Arbetet implementeras i bolagets 
och avdelningarnas affärsplanering under 
hösten 2017, för att därefter redovisas i en 
hållbarhetsredovisning 2018. 

Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling fort
sätter sin positiva utveckling på marknaden.  
2016 förmedlades 510 objekt till ett värde 
av 629 Mkr, vilket är ökning på 5 respektive 
12 procent jämfört med 2015. Nationellt 
har Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt 
kvalitetsindex, SKI. 

Extra glada blir vi över att 90 procent av 
våra kunder i Västernorrland vill rekommen 
dera oss utan att tveka och att våra bobuti 
ker i länet ligger över riksindex när det gäller 
betyg på fastighetsmäklarna. Även i år 
toppas resultatet av Artagan Keskin, fastig
hetsmäklare i Sundsvall, som återigen blev 
utsedd till årets fastighetsmäklare inom 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 

Utmärkelser
När försäkringsbolag, banker och fastighets
förmedlare rankas efter kundnöjdhet så 
toppar Länsförsäkringar i alla fem kategorier —
bank, sakförsäkring, pension, bilförsäkring och 
fastighetsmäklare. Allt enligt Svenskt Kvali
tetsindex (SKI) årliga mätningar. Vi har också 
fått pris för bästa app 2016 av Web Service 
Award. Priset fick vi för en snygg, enkel och 

funktionell mobillösning 
som användarna verkligen 
gillar att använda. Hälften 
av kunderna föredrar att 
göra sina bankärenden i 
mobilen och tjänster som 
snabbsaldo och att kunna 
spärra sina bank och 
kreditkort tillfälligt är 

funktioner som vi ser att våra användare 
uppskattar. Vi tror att en viktig anledning 
till att vi får dessa utmärkelser är att vi 
lever nära våra kunder och förstår vad de 
behöver. Våra kunders behov och önskemål 
kommer även i fortsättningen att vara vår 
ledstjärna i vårt framtida utvecklingsarbete.

Gott arbete
Jag vill också ta tillfället att tacka alla med
arbetare i Länsförsäkringar Västernorrland. 
Tack för era bidrag i vårt förbättringsarbete i 
hela bolaget! Det är när vi jobbar tillsammans 
och hjälps åt över avdelningsgränser, som vi 
kan skapa ännu mer nöjda och lojala kunder.

Härnösand i mars 2017

Mikael Bergström
Vd Länsförsäkringar Västernorrland

 Vi tror att en viktig anledning 
till att vi får utmärkelser är att 
vi lever nära våra kunder och 
förstår vad de behöver.
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Samverkan som  
stärker Länsförsäkringar 
Västernorrland 
Länsförsäkringar Västernorrland äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar 
AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och länsförsäk
ringsbolagen har valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. För våra kunder är vi alltid lika lokala 
— Länsförsäkringar Västernorrland har alltid kundkontakterna här i länet, men i Länsförsäkringar AB bedrivs 
affärsverksamhet och service och utvecklingsarbete inom till exempel liv och fondförsäkring, bank, 
fondförvaltning, IT, återförsäkring, djurförsäkring och hälsoförsäkring. Länsförsäkringar AB:s uppgift är 
att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader.

försäkringsförmedlare. Kunderna erbjuds 
fondförvaltning, garantiförvaltning och risk
försäkring inom personriskområdet. Läns
försäkringars fondutbud består av 39 fonder 
med eget varumärke och 49 externa fonder. 
Fonderna under eget varumärke finns inom 
Länsförsäkringars eget fond bolag och 
förvaltas till stora delar av externa förvaltare. 
Fondlivbolaget förvaltar 114 miljarder kronor 
åt liv och pensionsförsäkringskunderna.

Länsförsäkringar Liv är länsförsäkrings
gruppens livförsäkringsbolag för traditionell 
förvaltning. Bolaget ägs av Länsförsäkringar 
AB men drivs enligt ömsesidiga principer 
med vinstutdelningsförbud. I Länsförsäk
ringar Liv sker ingen nyteckning, men här 
förvaltas traditionell livförsäkring som är 

Aktieinnehav i Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Västernorrland äger 2,95 
procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar 
AB. Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB 
inräknas i Länsförsäkringar Västernorrlands 
konsolideringskapital. 

Styrkan i varumärket
Styrkan i Länsförsäkringars varumärke är  
resultatet av ett varumärkes och värderings 
arbete som varit konsekvent och långsiktigt. 
Varumärket är ett sätt att leva och uppträda 
i kontakt med kunderna och med det lokala 
samhället i övrigt. Varumärket är fortsatt 
mycket starkt i relation till konkurrenternas 
inom branschen för bank, försäkring och 
pension. Kantar Sifos anseendeundersökning 
2016 visar att Länsförsäkringar har det femte 
högsta anseendet av alla svenska företag 
— en lista som toppas av Volvo och Ikea. 
Länsförsäkringar har också under många år 
legat högt upp när Svenskt Kvalitetsindex  
redovisar hur nöjda kunderna är med sin 
bank och sitt försäkringsbolag. Den senaste 
mätningen visade landets högsta kund
nöjdhet inom både bank, försäkring och 
fastighetsförmedling.

Liv- och pensionsförsäkring
Länsförsäkringar erbjuder liv och pensions 
lösningar till företag och privatpersoner. 
Länsförsäkringar Fondliv är länsförsäk
ringsgruppens fondförsäkringsbolag 
och dotterbolag till Länsförsäkringar AB. 
Bolaget erbjuder pensionssparande främst 
inom tjänstepension. Länsförsäkringar 
Fondlivs produkter distribueras via länsför
säkringsbolagen, franchise och oberoende 

tecknad före stängningen i september 2011. 
Under 2016 har arbetet med att erbjuda 
kunder möjligheten att villkorsändra för
säkringar till Nya Trad fortsatt. Mottagandet 
från de som hittills fått erbjudandet har 
varit positivt och villkoren för 41 procent  
av kunderna har ändrats. 

Bankverksamhet
Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte 
största retailbank. Bankverksamheten, som 
enbart finns i Sverige, har en god tillväxt 
i volymer och lönsamhet och hög kredit
kvalitet. Banken erbjuder privatpersoner, 
lantbrukare och småföretagare ett brett 
utbud av banktjänster. Strategin utgår från 
länsför säkringsgruppens stora kundbas, 
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Samverkan

ring och har med stöd av kärnvärden som 
specialistkunskap, djurvänlighet och empati 
byggt ett mycket starkt dottervarumärke 
till Länsförsäkringar. Agria har ett nära sam
arbete med flera djurägarorganisationer. 
Verksamheten växer sig även allt starkare 
på marknader utanför Sverige — idag Stor
britannien, Norge och Danmark. Under 2016 
startade Agria också verksamhet i Finland.

Hälsa
Affärsområde Hälsa inom Länsförsäkringar 
AB driver produkt och affärsutvecklingen 
inom det växande sjukvårds och grupp
försäkringsområdet. Länsförsäkringar är 
marknadsledande inom sjukvårdsförsäkring. 

Länsförsäkringar försäkrar mer än vart 

Länsför säkringars starka varumärke och 
kundägandets principer.

Länsförsäkringar Bank är ett helägt 
dotterbolag till Länsförsäkringar AB.  
I bankkoncernen ingår, förutom moderbolaget 
Länsförsäkringar Bank, också dotterbolagen 
Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar 
Fondförvaltning och Wasa Kredit. 

Länsförsäkringar har enligt Svenskt 
Kvalitetsindex Sveriges mest nöjda kunder 
på privatmarknaden.

Djur- och grödaförsäkring
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars 
specialistbolag för djur och grödaförsäkring 
och är marknadsledande i Sverige. Agria är 
ett renodlat specialistbolag för djurförsäk

tredje företag i Sverige och erbjuder en 
sjukvårdsförsäkring som ger företagen  
och deras medarbetare tillgång till ett  
antal förebyggande hälsotjänster. På så  
sätt hoppas vi kunna bidra till bättre hälsa.

Stabil återförsäkring till lägre kostnad
Alla försäkringsbolag har behov av att 
skydda sin verksamhet mot kostnader för 
stora enskilda skador och naturkatastrofer. 
Oftast vänder sig ett försäkringsbolag till 
speciella återförsäkringsbolag på den inter
nationella marknaden för att försäkra en  
del av sina risker. Inom länsförsäkrings
gruppen har bolagen en naturlig möjlighet 
att dela riskerna mellan sig. 
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Länsförsäkringar Västernorrland betalar 
årligen in en återförsäkringspremie till 
Länsförsäkringar Sak. Premien baseras 
bland annat på exponering och skadehistorik, 
men också på hur stort så kallat självbehåll 
bolaget väljer. Självbehållet kan jämföras 
med den självrisk som privatpersoner och 
företag betalar inom skadeförsäkring. 
Genom gemensam upphandling och intern 
återförsäkring behålls den största delen av 
återförsäkringspremien inom länsförsäk
ringsgruppen och kostnaderna för externa 
återförsäkrare blir mindre och stabilare – 
något som gynnar Länsförsäkringar  
Västernorrlands kunder. 

Övrig samverkan
Förutom den samverkan som sker genom 
Länsförsäkringar AB så direktäger de 
23 länsförsäkringsbolagen, tillsammans 
med berörda affärsenheter inom Läns
försäkringar AB, även Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar 
Mäklarservice. I dessa båda bolag deltar 
Länsförsäkringar Västernorrland med 
ägarandelarna 1,86 respektive 4 procent. 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling  
utgör en viktig säljkanal för Länsförsäkringar  
Västernorrland och Länsförsäkringar Mäk
larservice samordnar erbjudandet gentemot 
försäkringsförmedlarna. 

Gemensam utveckling
En av Länsförsäkringar AB:s uppgifter är 
att driva länsförsäkringsgruppens gemen
samma utvecklingsarbete för att stärka 
länsförsäkringsbolagens konkurrenskraft 
och öka värdet för kunderna. 

Ett antal fokusområden har arbetats fram 
tillsammans med länsförsäkringsbolagen. De 
finns inom områden där större förflyttningar 
behöver genomföras för att möta länsför
säkringsgruppens gemensamma strategier. 
Fokusområdena hanterar förändringar inom 
kundmötet, erbjudandet och beslutsstöd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • En ny tariff för försäkring av tunga 
lastbilar är snart på plats. Arbete med 
införande i systemstöden pågår och den 
planeras att tas i bruk samband med 
förnyelser från och med april 2017. För 
motorförsäkringar pågår också arbe
tet med nytt verktyg för bilklassning, 
leverans i januari 2017. Klassificeringen är 
nödvändig för prissättning och verktyget 
ersätter det stöd som tidigare leverera
des av Trafikförsäkringsföreningen.

 • Informationshanteringen har förbättrats 
under året. Genom detta har uppföljning 
och analys ur ett kundperspektiv och av 
sakförsäkringsaffären förenklats och för
bättrats. Till exempel är det nu möjligt att 
på en övergripande nivå göra en samlad 
uppföljning av hela sakförsäkringsbestån
det. För motorförsäkringsbeståndet går 
det att göra på detaljerad nivå. Arbetet 
med att kunna utnyttja informationen för 
marknadsföring och bearbetning pågår. 
Ett nytt verktyg för kampanjhantering är 
anskaffat. 

 • Arbetet med att säkerställa att länsför
säkringsbolagen kan rapportera enligt 
Solvens IIkraven har fortsatt, bland 
annat med stöd för kvartalsrapportering 
och med utökade rapporter. 
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Västernorrland 
avger härmed årsredovisning för 2016, bolagets 173:e verksamhetsår.

Bolaget är självständigt och bolagsformen är 
ömsesidig, vilket betyder att ägarna utgörs 
av bolagets försäkringstagare. Dessa har 
inflytande på verksamheten och väljer full
mäktigeledamöter som företräder dem på 
bolagsstämman.

Bolagsstämman utser bolagets styrelse 
som består av sju ledamöter. Därutöver 
ingår vd och två personalrepresentanter  
i styrelsen.

Väsentliga händelser under året
Med utgångspunkt från vårt kundunderlag 
har en ny bankorganisation beslutats för att 
bättre möta framtida utmaningar. Den nya 
organisationen innebär att antalet rådgivare 
minskas med sex personer och samtidigt 
skapas bättre möjligheter för att uppnå ett 
positivt resultat. 

Den ihållande kylan i januari medförde 
ett antal stora skador med bland annat fem 
totalbränder och ett antal frysskador. Brän
derna har fortsatt under året och kostnaden 
för bränder beräknas för 2016 uppgå till 86 
Mkr att jämföra med 35 Mkr för 2015.

Vi fick en ny grafisk form och den största 
förändringen är att vi ändrade typsnittet i  
vår logotyp. Ändringen sker för alla läns
försäkringsbolag och för vår gemensamma 
logotyp Länsförsäkringar. Däremot behåller 
vi vår mycket uppskattade och välkända 
symbol ”fyrkanten”.

Måndagen den 7 mars firade banken 20 år.
Vi anställde två bankrådgivare till kontoret 

i Kramfors och från och med augusti kan vi 
erbjuda banktjänster. I och med detta ger  
vi full service inom bank och försäkring mot 
privatmarknaden i Kramfors.

Vi förstärkte med nya kollegor för att 
hjälpa till i kundmötet där vi har språkliga 
utmaningar och dessutom förstärkates vår 
kundfront när vi har högt kundtryck inom 
privat försäkring och motorskadehantering. 

Det blev succé för vår digitala röstning  
i fullmäktigevalet med 457 röstande kunder. 
Målet var att få lika många röster som de 
senaste åren när vi haft våra träffar ute i 
länet och det slog vi med råge. 

Arbetet med utflyttning av Olycksfalls  
och sjukförsäkring för vuxna från Länsför
säk ringar Sak till länsförsäkrings bolagen 

Verksamhetsinriktning
Länsförsäkringar Västernorrland har sitt 
verksamhetsområde i Västernorrlands län. 
Bolaget erbjuder företag, skogs och lantbruk 
samt privatpersoner ett fullsortiment av 
sak och livförsäkringar. För lantbrukare, 
skogsbrukare, privatpersoner och små
företagare erbjuds också banktjänster. 
Fastighetsmäklartjänster för privatbostäder 
erbjuds också via franchisetagare anslutna 
till Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
AB (publ). Vi är marknadsledande på ett 
flertal områden. Vi är även delaktiga i olika 
gemensamma återförsäkringsaffärer med 
de övriga länsförsäkringsbolagen.

Förutom den del i den bedrivna verk
samheten där bolaget har egen koncession, 
erbjuder bolaget försäkring inom såväl 
sak som livområdet samt bank och fond
tjänster genom avtal med Länsförsäkringar 
AB och dess helägda dotterbolag. För de 
förmedlade affärerna har bolaget ansvaret 
för kundrelationerna.

I det helägda dotterbolaget Fastighets
förvaltningsbolaget Gården 35 AB ägs och 
förvaltas aktier i publika fastighetsbolag.

Total affärsvolym
Den totala volymen för bolagets affärer 
fördelar sig enligt nedan, Mkr

Sakförsäkring 2016 2015

Direkt försäkring:

Premieinkomst 459 452

Mottagen återförsäkring:

Premieinkomst 28 28

Livförsäkring

Premieinkomst 116 127

Finansiella tjänster 2016 2015

Bank, inlåning 1 603 1 500

Bank, utlåning 3 008 2 708

Fond (marknadsvärde) 324 275

Organisation, struktur och ägarförhållanden
Länsförsäkringar Västernorrland ingår som  
ett av 23 lokala och kundägda länsförsäk
ringsbolag i länsförsäkringsgruppen.Gemen 
samt äger gruppen Länsförsäkringar AB 
med dotterbolag.

fortskrider enligt plan.
Vi växlade upp vårt hållbarhetsarbete 

och rekryterade en hållbarhetsansvarig på 
heltid. 

Väsentliga händelser efter verksamhetsåret
Privatmarknad startar en proaktiv enhet i 
Sundsvall från och med 1 januari 2017.

Resultat och ekonomisk ställning
Premieinkomst och marknad
Premieinkomsten uppgick till 487,3  
(480,4) Mkr.

Premieinkomst, Mkr 2016 2015

Direkt försäkring

Hem, villa, fritidshus 102,5 99,6

Företag, kommun, lantbruk 139,1 139,4

Motorfordon 121,2 118,1

Trafik 83,3 83,1

Olycksfall 13,3 11,8

Totalt direkt försäkring 459,4 452,0

Mottagen återförsäkring 27,9 28,4

Marknadsandelar i% 2016 2015

Direkt försäkring:

Hem 29,8 30,4

Villa/Villahem 29,9 29,9

Fritidshus 35,8 36,2

Företag 27,8 27,5

Trafikförsäkringspliktiga fordon 
totalt, privat 28,0 28,4

Trafikförsäkringspliktiga fordon 
totalt, företag 34,7 37,2

Skador
I direkt försäkring (exklusive motorfordon) 
har 8 149 (7 184) skador registrerats. Skade
kostnaden (exklusive skaderegleringskost
nader) beräknas uppgå till 204,6 (138,1) Mkr.

För motorfordonsförsäkring (inklusive 
trafik) har 11 463 (10 898) skador registrerats. 
Skadekostnaden för motorfordonsförsäk
ring (exkusive skaderegleringskostnader) 
beräknas uppgå till 102,5 (114,4 ) Mkr.

Avvecklingen av tidigare års avsättningar 
för oreglerade skador innebar ett överskott 
i det direkta resultatet på 34,8 (7,3) Mkr. 
Det stora överskottet beror i huvudsak på 
anpassningen av de försäkringstekniska 
riktlinjerna till det nya Solvens IIregelverket. 
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som bolaget står inför
Försäkringsrisker
Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms 
vara väl balanserad. Den genomsnittliga 
skadeprocenten för egen räkning, 76,3 
procent under senaste femårsperiod, åter
speglar försäkringsrisken.

Den mottagna affären innehåller huvud
sakligen svensk affär. Premieinkomsten 
uppgick under verksamhetsåret till 27,9 Mkr 
eller 6 procent av premieinkomsten i direkt 
försäkring. Största risk i mottagen affär be
döms vara den i affären ingående Nordiska 
Kärnkraftspoolen. Maximal ansvarighet per 
skadehändelse i Nordiska Kärnkraftspoolen 
uppgår för bolagets del till 5 Mkr.

För varje särskild händelse och för varje 
enskild risk uppgår bolagets egna självbehåll 
till 10,0 Mkr. För olycksfall respektive trafik
affären uppgår bolagets självbehåll till 2 Mkr 
vardera och för motorkasko uppgår bolagets 
självbehåll till 1 Mkr. Det finns även en över
skadeförsäkring som begränsar bolagets 
totala skadekostnad för egen räkning.

Valutarisker
Bolagets exponering i utländsk valuta är 
begränsad till placeringar i aktier, aktie
fonder och lån till ett sammalagt värde om 
85,7 Mkr. Exponeringen i utländsk valuta är 
valutasäkrad.

Ränterisk
Marknadsvärdet på bolagets räntebärande 
placeringstillgångar, obligationer och lån ut  
gjorde vid räkenskapsårets utgång 722,2 Mkr. 
Av detta utgör innehav i SEK 713,0 Mkr och 
innehav i utländsk valuta 9,2 Mkr (USD).

Kreditrisk för bank
I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank 
regleras bolagets ersättning för den för
medlade bankaffären. I detta avtal framgår 
även att Länsförsäkringar Västernorrland 
ska stå för 80 procent av uppkomna kredit
förluster på de lån som bolaget förmedlat 
till Länsförsäkringar Bank. Det finns dock 
en begränsning i ansvaret vilket innebär att 
bolagets maximala ansvar uppgår till det 
enskilda årets totala ersättning från banken, 

Kapitalförvaltning
Marknadsvärdet på koncernens placerings
tillgångar uppgick vid verksamhetsårets 
slut till 1 711,2 (1 609,8) Mkr enligt följande 
struktur:

Placeringsstruktur 2016 2015

Obligationer, räntebärande och lån 722,2 693,1

Aktier, andelar och optioner 971,3 899,3

(varav fastighetsrelaterat) (205,7) (170,1)

Fastigheter 9,0 9,0

Summa placeringsstruktur 1 702,5 1 601,4

Övriga placeringstillgångar 8,7 8,4

Summa placeringstillgångar 1 711,2 1 609,8

Bolagets likviditet uppgick vid verksamhets
årets slut till 28,6 (61,1) Mkr.

Den totala avkastningen på bolagets 
placeringar uppgick till 69,8 (49,6) Mkr varav 
direktavkastning 14,4 (19,2) Mkr.

Resultat
Årets resultat i moderbolaget före disposi
tioner och skatt uppgick till 32,0 (59,9) Mkr 
och efter dispositioner och skatt till 24,8 
(46,8) Mkr.

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 
uppgick till 6,6 (39,9) Mkr.

Förväntad utveckling
Bolagets långsiktiga mål inom bank och 
försäkring är att alla verksamhetsgrenar 
ska generera positiva resultat. Under en 
uppbyggnad av bankverksamheten beräk
nas underskott under ett antal år. 

Satsningen inom bank sker för att kunna 
erbjuda helhetslösningar till kunderna inom 
såväl privat som företagsmarknaden. 

För räkenskapsåret 2016 uppvisar sak
rörelsen ett överskott medan liv och bank 
uppvisar negativa resultat. Underskotten 
följer lagd plan. Den gemensamma banken 
uppvisar redan idag ett positivt resultat. För 
räkenskapsåret 2017 beräknas sakrörelsen 
uppvisa fortsatt positivt resultat medan liv, 
och bankverksamheterna beräknas uppvisa 
negativa resultat. Men för räkenskapsåret 
2018 beräknas även liv och bankverksam
heterna uppvisa positiva resultat.

vilket innebär att denna risk är begränsad  
till cirka 32,1 Mkr. I not 30 lämnas en redo
görelse över utestående kreditrisk.

I not 2 lämnas en mer ingående redogö
relse över bolagets risker och riskhantering.

Information om ickefinansiella 
resultatindikationer
Vår värdegrund
Att vara ett lokalt och kundägt bolag ger en 
särskiljande plattform för vår värdegrund. 
Det är naturligt för oss att öka närheten och 
minska avståndet i hela erbjudandet och i 
alla kanaler och kontakter med våra kunder. 
Vi finns där kunderna finns. Vi är som de är. 
Vi känner som de känner. För oss handlar 
det kundägda om att styras av en idé, inte av 
en börskurs. När vi minskar avstånd mellan 
oss och våra kunder, uppstår den tillit och 
det förtroende som är grunden för att välja 
leverantör.

Vår värdegrund innebär att vi alltid ser 
till kundens bästa, vi gör alltid vårt bästa och 
vi jobbar tillsammans. Våra gemensamma 
värderingar är dokumenterade, förankrade 
och genomsyrar arbetet i hela vår verksamhet, 
i allt vi säger och allt vi gör. I kundmötet, i 
ledarskapet och i medarbetarskapet. 

Hållbarhetsarbete som genomsyrar allt vi gör
Länsförsäkringar Västernorrland bidrar till  
en hållbar utveckling i samhället. Syftet är  
att skapa trygghet. Allt vi gör präglas av  
hållbarhet och vi verkar för ansvarstagande  
inom flera områden som ekonomi, etik, miljö,  
socialt engagemang, värdegrund och perso
nalfrågor. Framträdande är vårt skadeföre
byggande arbete på försäkringssidan för att 
skydda såväl miljö som personer och ägodelar. 
Omsorgen om kundernas pengar och trygghet 
är vårt enda uppdrag, eftersom våra kunder 
också är våra uppdragsgivare och ägare. Even
tuella vinster återinvesteras alltid i verksam
heten eller delas ut till kunderna. Detta är en 
av Länsförsäkringar Västernorrlands bärande 
principer. Vår tradition och våra värderingar 
grundar sig i att vi ser till det som är bäst för 
kunderna, med utgångspunkt i kundernas 
vardag.

Våra bankmedarbetare är Swedseclicen
sierade vilket innebär att våra bankkunder 
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Under 2016 har bolaget fortsatt att rikta 
fokus på skadeförebyggande information 
till boende i flerbostadshus. Flera av de 
stora fastighetsägarna, inklusive några av 
föreningarna, har nu kommit igång med 
ett eget arbete som handlat om mindre 
ombyggnationer och/eller installation av 
läckagelarm. Tillsammans med ett av de 
kommunala bostadsföretagen i länet har 
vi under 2016 startat ett pilotprojekt som 
omfattar installation av en vattenfelsbrytare 
som monteras i diskbänksskåpet och som 
vid läckage stänger av den inkommande 
vattenledningen till köket. Utrustningen 
monteras i cirka 75 lägenheter och utfallet 
kommer att jämföras med ett liknande 
lokalt lägenhetsbestånd. Utvärderingen av 
projektet beräknas kunna ske om ett eller 
ett par år.

2014–2015 genomfördes ett annat 
pilot projekt på Alnön i Sundsvall där vi 
erbjöd samtliga av bolagets villakunder, 
som saknade läckagelarm, en kostnads
fri besiktning av köken avseende risken 
för vattenskada. Samtidigt monterades 
ett fuktlarm. Tillsammans med den andel 
”nya” villaförsäkringskunder som fått 
skadeförebyggande besök av oss sedan 
år 2010 har runt 95 procent av våra cirka 
900 villakunder på Alnön ett läckagelarm 
i köket. Projektet har fortsatt att uppvisa 
en skadeutveckling i positiv riktning vilket 
föranleder en utvidgning av referensytan. 
Planerad till hösten 2017.

kan lita på våra rådgivares kompetens och 
kan känna sig trygga med svaren de får på 
sina frågor. 

Styrkan med den ömsesidiga bolagsfor
men är även att vi, utöver att ha fokus på 
kunderna, också bidrar till långsiktighet och 
stabilitet. Långsiktig stabilitet prioriteras 
framför kortsiktig kvartalsekonomi. Detta 
gör att vi står starka i tider av finansiell 
turbulens. Vi håller oss till vår hemmamark
nad som vi känner väl och ökar därför inte 
risktagandet för landets finansiella system. 

Vi ser det som lika självklart att värna 
om vårt län och barnens trygghet och hälsa. 
Därför stöttar vi kultur, sociala projekt, 
elitlag och ungdomsidrott i hela länet. Under 
2015 och 2016 genomförs ett forsknings
projekt som är inriktat på att kartlägga 
försäkringskundernas riskmedvetenhet och 
betalningsvilja utifrån dels riskerna med ett 
förändrat klimat, dels möjligheten/viljan att  
i framtiden skydda sin egendom mot natur
skaderisker genom försäkring mot naturska
dor. Med naturskador i ett förändrat klimat 
menas i det sammanhanget i första hand 
ökad risk för stormar, översvämningar och 
skred. Tillsammans med Håll Sverige Rent 
städar vi bort skrot och farliga avfall hos 
våra jordbrukare och våra skadeförebyggare 
hjälper dem att få säkrare gårdar.

Genom att dela med oss av våra erfaren
heter och kunskap inom alla delar av vårt 
bolag, kan vi visa vägen för våra kunder och 
i förlängningen skapa en sund affär som 
bidrar till en positiv utveckling i hela länet.

Miljö
Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet 
ISO 14001 och har mål för tjänsteresor, 
förbrukning av el, värme och pappersan
vändning. Via våra avtalsverkstäder inom 
motorfordonsreparationer sätter vi mål 
för återanvändandet av begagnade bildelar 
samt reparation av plastdetaljer på fordonen. 
Sedan 2010 genomförs försäkringsbesikt
ningar av bolagets egna skadeförebyggare 
 i samband med att ny villa eller fritidshus
försäkring tecknas. I beslut och i handling 
tar vi miljöhänsyn på affärsmässig grund. 
Genom ständiga förbättringar och skade
förebyggande arbete, värnar vi om våra 
kunder samtidigt som vi minskar miljöpå
verkan och förebygger föroreningar. Vi 
följer lagar och andra krav och samarbetar 
med myndigheter och organisationer så att 
vårt miljöarbete utformas i linje med sam
hällets mål. Vi utvecklar vår kompetens och 
engagerar oss i miljöfrågor för att kunna 
påverka kunder och leverantörer, så att vi 
tillsammans bidrar till en hållbar utveckling. 

Jämställdhet och mångfald
Jämställdhet och mångfald är perspektiv 
som finns med i den löpande verksamheten. 
Mångfald beaktas alltid vid våra rekryte
ringar. På så sätt kan vi bättre tillfredsställa 
kundernas olika behov och identifiera nya 
och bättre affärsmöjligheter. 

Alla medarbetare har lika möjligheter  
till en framgångsrik karriär och kompetens
utveckling inom bolaget. Alla kunder och 
medarbetare ska behandlas med respekt 
och värdighet. Om diskriminering trots detta 
sker, utreds detta och lämpliga åtgärder 
vidtas. Arbetsförhållanden, löner, förmåner 
och andra anställningsvillkor är utformade  
i syfte att ge alla anställda samma möjlig
heter och göra det lättare för alla att kombi
nera arbete, privatliv och föräldraskap. Inga 
osakliga löneskillnader får förekomma.

Personalfrågor
Bolagets principer för beslut kring ersätt
ningar och förmåner till ledande befatt
ningshavare framgår av not 32. Övriga 
personal och löneredovisningar framgår  
av not 33 samt not 35.

Kompetens och utveckling
Vår syn på kompetens handlar om varje 
medarbetares förmåga att prestera 
önskvärda arbetsresultat, men också att 
attrahera, utveckla och behålla kompetens 
inom företaget. Ambitionen är att skapa 
goda förutsättningar för den personliga 
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Styrelsen för Länsförsäkringar Västernorr
land har fastställt etiska riktlinjer som varje 
medarbetare ska ta del av och verka efter. 

Krisledningssystem
Företaget har ett krisledningssystem. 
Arbetet vid kris sköts av en krislednings
grupp med ett strategiskt ansvar, en operativ 
krisgrupp och en kamratstödsgrupp. 

Uppföljning
Styrelsen har fastställt hur den löpande 
uppföljningen, i form av utvecklingen av 
bolagets verksamhet, resultat, ställning  
och information om viktiga händelser, ska 
ske. Detta finns beskrivet i en rapportin
struktion som ska revideras en gång per år.

Intressebolag
Bolaget är delägare med 25 procent av 
rösterna och kapitalet i intressebolaget 
Länsförsäkringar i Norr Holding AB. 

Dotterbolag
Fastighetsförvaltningsbolaget Gården 35 
AB är ett helägt dotterbolag till Länsförsäk
ringar Västernorrland. 

Koncernen
Koncernen består av moderbolaget Läns
försäkringar Västernorrland (5880003842) 
samt det helägda dotterbolagen Fastighets
förvaltningsbolaget Gården 35 AB  
(5566834031). Koncernens kapital inklusive 

utvecklingen. Utifrån övergripande strategi 
fastställs varje år mål på bolags, grupp och 
individnivå. Tillsammans med värdegrunden 
utgör dessa grunden för utvecklingssamtalet 
och målkontraktet. 

Hälsa
Vår ambition är att stärka och förbättra 
hälsa genom att förebygga ohälsa. I det 
syftet arbetar vi med tidiga och aktiva 
insatser vid sjukdom. Genom att bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete, bidrar vi 
gemensamt till en hälsosam arbetsmiljö och 
frisknärvaro. Vi erbjuder alla medarbetare 
en sjukvårdsförsäkring. Vi har avtal med 
företagshälsovården och vi subventionerar 
lunch och har friskvårdsbidrag för våra 
anställda.

Medarbetarstatistik
Antalet anställda är 116 personer. Medel
åldern uppgår till 48 år. Av företagets med  
arbetare utgör 47 procent kvinnor och 
53 procent män. Av bolagets chefer är 30 
procent kvinnor och 70 procent män.

Etiska riktlinjer
Våra kunder ska känna förtroende och tillit 
till hur vi hanterar och förvaltar varje persons 
eller företags särskilda behov av bank och 
försäkringstjänster. Våra kunder kan känna 
förtroende för att den information som 
lämnas till oss, stannar hos oss och inte 
riskerar att spridas.

årets resultat uppgår till 811 989 tkr varav 
bundet kapital uppgår till 0 tkr.

Förslag till vinstdisposition
Föregående års vinst har i enlighet med bo
lagsstämmans beslut överförts i ny räkning.

Styrelsen och verkställande direktören 
föreslår bolagsstämman besluta att:

Kr

Årets vinst 24 803 550 

Balanserad vinst 445 355 240 

Summa 470 158 790 

Överförs i ny räkning.
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Femårsöversikt för koncernen

KSEK 2016 2015 2014 2013 2012

Resultat

Premieintäkt f e r 440 284 429 278 438 216 389 989 379 872

Kapitalavkastning från finansrörelsen 28 279 9 112 14 694 16 466 19 102

Försäkringsersättningar f e r —360 374 —309 001 —339 695 —294 478 —292 627

Driftskostnader f e r —97 465 —88 272 —94 255 —85 116 —80 952

Övriga tekniska kostnader f e r —4 143 —1 381 —3 554 —3 354 —

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen 6 581 39 736 15 406 23 507 25 395

Finansrörelsens resultat 76 941 73 483 61 953 45 313 39 420

Övriga intäkter och kostnader —16 088 —20 558 —22 547 —28 921 —20 489

Resultat före dispositioner och skatt 67 308 92 661 54 812 39 899 44 299

Årets resultat efter dispositioner och skatt 60 111 79 612 47 068 22 167 55 828

Årets totalresultat 60 251 79 752 47 208 22 307 55 828

Ekonomisk ställning

Placeringstillgångar, verkligt värde 1 711 214 1 609 841 1 518 233 1 237 021 1 144 612

Premieinkomst f e r 446 467 436 736 446 273 397 191 382 624

Försäkringstekniska avsättningar f e r 917 110 906 448 908 140 634 209 651 877

Erforderlig solvensmarginal 1) — 99 861 99 100 79 436 86 675

Kapitalbas 1) — 835 680 746 336 696 431 651 929

Konsolideringskapital

Beskattat eget kapital 811 988 751 738 671 987 624 790 567 824

Uppskjuten skatt 103 824 96 587 83 498 75 714 57 934

Summa konsolideringskapital 915 812 848 325 755 485 700 504 625 758

Konsolideringsgrad,% 205,1 194,2 169,3 176,4 163,5 

Solvensrelaterade uppgifter

Kapitalbas 1) 858 502 — — — —

Minimikapitalkrav 1) 133 892 — — — —

Solvenskapitalkrav 1) 535 566 — — — —

Nyckeltal

Försäkringsrörelsen

Skadeprocent f e r 81,9 72,0 77,5 75,5 77,0

Driftskostnadsprocent f e r 22,1 20,6 21,5 21,8 21,3

Totalkostnadsprocent f e r 104,0 92,6 99,0 97,3 98,3

Kapitalförvaltningen

Direktavkastning 1,0 1,3 1,2 1,4 2,0

Totalavkastning 7,0 5,6 5,4 5,3 5,0

1)Värden avser moderbolaget.

Till följd av att det nya Solvens II regelverket trädde i kraft den 1/1 2016 utgår redovisningen av kapitalbas och erforderlig solvensmarginal enligt  
tidigare solvensregelverk. Från 2016 redovisas kapitalbas, minimikapitalkrav och solvenskapitalkrav enligt det nya Solvens II regelverket.
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Resultaträkning  

Koncernen Moderbolaget

KSEK Not 2016 2015 2016 2015

TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

Premieintäkter f.e.r

Premieinkomst  4 487 341 480 419 487 341 480 419

Premier för avgiven återförsäkring —40 874 —43 683 —40 874 —43 683

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker —6 183 —7 458 —6 183 —7 458

 440 284 429 278 440 284 429 278

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 5 28 279 9 112 28 279 9 112

Försäkringsersättningar f.e.r  

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring 6 —379 402 —377 586 —379 402 —377 586

Återförsäkrares andel 23 507 59 436 23 507 59 436

Förändring i Avsättning för oreglerade skador f e r

Före avgiven återförsäkring 39 069 73 179 39 069 73 179

Återförsäkrares andel —43 548 —64 030 —43 548 —64 030

—360 374 —309 001 —360 374 —309 001

Driftskostnader f.e.r 7 —97 591 —88 272 —97 465 —88 146

Övriga tekniska kostnader 8 —4 143 —1 381 —4 143 —1 381

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 6 455 39 736 6 581 39 862

ICKE TEKNISK REDOVISNING

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 6 455 39 736 6 581 39 862

Kapitalavkastning, intäkter 9 41 124 47 984 41 124 47 984

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 9 100 136 71 402 64 689 38 433

Kapitalavkastning, kostnader 9 —35 626 —27 650 —35 626 —27 650

Orealiserade förluster på placeringstillgångar 9 —418 —9 141 —418 —9 141

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen —28 279 —9 112 —28 279 —9 112

Övriga intäkter 10 36 808 34 426 36 808 34 426

Övriga kostnader 10 —52 892 —54 984 —52 838 —54 930

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 67 308 92 661 32 041 59 872

Skatt på årets resultat 11 —7 197 —13 049 —7 237 —13 089

Årets resultat 60 111 79 612 24 804 46 783

Rapport över totalresultat för koncernen

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Årets resultat 60 111 79 612 24 804 46 783

Övrigt totalresultat för året

Vinst vid omvärdering av rörelsefastighet 180 180 — —

Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat —40 —40 — —

Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 140 140 — —

Totalresultat för perioden 60 251 79 752 24 804 46 783
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Resultatanalys för moderbolaget

Direkt försäkring av svenska risker

Totalt Sjuk och 
olycksfall

Hem, villa 
och 

fritidshus

Företag, 
lantbruk 

och 
fastighet

Motor-
fordon Trafik Summa

Mottagen 
åter-

försäkring

Skadeförsäkringens tekniska resultat

Premieintäkter f e r (not 1) 440 284 11 531 96 104 112 819 118 757 74 466 413 677 26 607

Kapitalavkastning överförd 
från finansrörelsen 28 279 594 1 284 1 600 1 350 20 337 25 165 3 114

Försäkringsersättningar f e r (not 2) —360 374 1 421 —91 476 —111 613 —84 617 —52 864 —339 149 —21 225

Driftskostnader f e r —97 465 —3 167 —26 266 —28 964 —24 017 —14 826 —97240 —225

Övriga tekniska kostnader —4 143 —4 143 —4 143

Skadeförsäkringsrörelsens 
tekniska resultat 6 581 10 379 —20 354 —26 158 11 473 22 970 —1 690 8 271

Föregående år 39 862 —9 340 —618 17 240 —1 973 19 696 25 005 14 857

Avvecklingsresultat 

Avvecklingsresultat brutto 55 905 13 162 —1 846 —4 751 8 506 39 788 54 859 1 046

Återförsäkrares andel —20 040 —1 877 0 4 453 389 —23 005 —20 050 0

Avvecklingsresultat f e r 35 865 11 285 —1 846 —298 8 895 16 783 34 819 1 046

Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring

Avsättning för ej intjänade premier 
och kvardröjande risker 199 214 6 206 47 936 52 603 53 352 37 658 197 755 1 459

Avsättning för oreglerade skador 879 471 52 247 36 049 63 402 21 078 412 133 584 909 294 562

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för oreglerade skador 161 575 9 049 366 6 337 58 145 765 161 575

NOTER TILL RESULTATANALYS

NOT 1

Premieintäkter f e r 440 284 11 531 96 104 112 819 118 757 74 466 413 677 26 607

Premieinkomst före 
avgiven återförsäkring 487 341 13 315 102 536 139 065 121 232 83 263 459 411 27 930

Premier för avgiven återförsäkring —40 874 —1 267 —5 044 —24 300 —1 479 —8 784 —40 874 0

Förändring i Avsättning för 
ej intjänade premier och 
kvardröjande risker —6 183 —517 —1 388 —1 946 —996 —13 —4 860 —1 323

NOT 2

Försäkringsersättningar f e r —360 374 1 421 —91 476 —111 613 —84 617 —52 864 —339 149 —21 225

Utbetalda försäkringsersättningar —355 895 —11 501 —86 395 —97 806 —91 613 —45 717 —333 032 —22 863

Före avgiven återförsäkring —379 402 —11 501 —87 406 —107 971 —92 538 —57 123 —356 539 —22 863

Återförsäkrares andel 23 507 0 1 011 10 165 925 11 406 23 507  0

Förändring i avsättning för 
oreglerade skador f e r —4 479 12 922 —5 081 —13 807 6 996 —7 147 —6 117 1 638

 Före avgiven återförsäkring 39 069 14 799 —3 923 —7 900 7 190 27 265 37 431 1 638

Återförsäkrares andel —43 548 —1 877 —1 158 —5 907 —194 —34 412 —43 548 0
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Balansräkning  

Koncernen Moderbolaget

KSEK Not 2016 2015 2016 2015

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för dataprogram 12 0 2 951 0 2 951

0 2 951 0 2 951

Placeringstillgångar

Byggnader och mark

Rörelsefastigheter 13 9 000 9 000 9 000 9 000

Placeringar i koncernföretag och intresseföretag

Aktier och andelar i koncernföretag 14 0 0 45 736 45 736

Aktier och andelar i intresseföretag 15 5 941 5 941 5 941 5 941

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 16 965 048 892 643 759 454 722 496

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 16 722 202 693 112 722 202 693 112

Derivat 16 314 732 314 732

Övriga finansiella placeringstillgångar 16 8 533 8 277 8 533 8 277

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 176 136 176 136

1 711 214 1 609 841 1 551 356 1 485 430

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för oreglerade skador 161 575 205 123 161 575 205 123

161 575 205 123 161 575 205 123

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 18 131 258 134 008 131 258 134 008

Fordringar avseende återförsäkring 13 875 20 238 13 875 20 238

Övriga fordringar 52 866 47 838 52 866 47 838

197 999 202 084 197 999 202 084

Andra tillgångar

Materiella tillgångar 19 5 036 6 300 5 036 6 300

Likvida medel/Kassa och bank 20 28 621 61 215 28 528 61 122

33 657 67 515 33 564 67 422

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 21 2 184 3 253 2 184 3 253

Förutbetalda anskaffningskostnader 22 9 201 9 134 9 201 9 134

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 3 774 3 627 3 774 3 627

15 159 16 014 15 159 16 014

SUMMA TILLGÅNGAR 2 119 604 2 103 528 1 959 653 1 979 024
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Balansräkning, forts  

Koncernen Moderbolaget

KSEK Not 2016 2015 2016 2015

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 24

Uppskrivningsfond — — 29 735 29 735

Reservfond — — 7 225 7 225

Reserver 136 281 136 281

Balanserade vinstmedel 615 457 535 705 445 356 398 573

Årets resultat 60 251 79 752 24 804 46 783

Summa eget kapital 811 989 751 738 507 120 482 316

Varav bundet eget kapital 0 0 36 960 36 960

Varav fritt eget kapital 811 989 751 738 470 160 445 356

Obeskattade reserver

Överavskrivningar 25 0 0 738 738

Utjämningsfond 0 0 10 535 10 535

Säkerhetsreserv 0 0 174 686 174 686 

0 0 185 959 185 959

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 26 199 214 193 031 199 214 193 031

Avsättning för oreglerade skador 27,37 879 471 918 540 879 471 918 540

1 078 685 1 111 571 1 078 685 1 111 571

Andra avsättningar

Pensioner 9 414 12 943 9 414 12 943

Uppskjuten skatteskuld 11 103 824 96 587 62 913 55 676

113 238 109 530 72 327 68 619

Skulder

Skulder avseende direkt försäkring 57 901 63 381 57 901 63 381

Skulder avseende återförsäkring 5 170 16 078 5 170 16 078

Övriga skulder 16,17 30 075 25 814 29 945 25 684

93 146 105 273 93 016 105 143

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 22 546 25 416 22 546 25 416

22 546 25 416 22 546 25 416

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 119 604 2 103 528 1 959 653 1 979 024
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital  

Reserver
Omvärdering 

rörelsefastighet 
Balanserade 

vinstmedel Årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans 2015—01—01 6 415 618 504 47 068 671 987

Omföring av föregående års resultat 47 068 —47 068 0

Årets resultat 79 612 79 612

Övrigt totalresultat för året

Omvärdering, brutto 180 180

Omvärdering skatt —40 —40

Utgående balans 2015—12—31 6 555 665 572 79 612 751 738

Ingående balans 2016—01—01 6 555 665 572 79 612 751 738

Omföring av föregående års resultat 79 612 —79 612

Årets resultat 60 111 60 111

Övrigt totalresultat för året

Omvärdering, brutto 180 180

Omvärdering skatt —40 —40

Utgående balans 2016—12—31 6 695 745 184 60 111 811 989

Rapport över förändringar i moderbolagets eget kapital  

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Reservfond
Uppskriv—
ningsfond

Balanserade 
vinstmedel

Årets 
resultat

Totalt 
kapital

Ingående balans 2015—01—01 7 225 29 735 368 247 30 325 435 533

Vinstdisposition 30 325 —30 325 0

Årets resultat 46 783 46 783

Utgående balans 2015—12—31 7 225 29 735 398 572 46 783 482 316

Ingående balans 2016—01—01 7 225 29 735 398 572 46 783 482 316

Vinstdisposition 46 783 —46 783

Årets resultat 24 804 24 804

Utgående balans 2016—12—31 7 225 29 735 445 355 24 804 507 120
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Kassaflödesanalys (direkt metod)  

Koncernen Moderbolaget

Not 2016 2015 2016 2015

Den löpande verksamheten

Premieinbetalningar 484 611 481 132 484 611 481 132

Premieutbetalningar till återförsäljare  —40 874 —43 683 —40 874 —43 683

Skadeutbetalningar —379 402 —377 586 —379 402 —377 586

Skadeinbetalningar från återförsäkrare 18 962 62 896 18 962 62 896

Driftsutgifter —99 817 —111 827 —99 817 —111 827

Övriga in och utbetalningar —21 850 14 420 —21 850 14 420

Kassaflöde från den löpande verksamheten —38 370 25 352 —38 370 25 352

Investeringsverksamheten

Investeringar i:

Aktier och andelar —43 863 —74 069 —43 863 —74 069

Obligationer och andra räntebärande värdepapper —156 116 —273 267 —156 116 —273 267

Avyttring av:

Aktier och andelar 68 249 65 312 68 249 65 312

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 130 372 250 440 130 372 250 440

Amortering av lämnade lån 0 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar —114 —574 —114 —574

Avyttring av anläggningstillgångar 608 1 885 608 1 885

Ränteinbetalningar 11501 19 007 11 501 19 007

Erhållna utdelningar 1794 2 096 1 794 2 096

Övriga utbetalningar —6 655 0 —6 655 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 5 776 —9 170 5 776 —9 170

Årets kassaflöde —32 594 16 182 —32 594 16 182

Likvida medel vid årets början 61 215 45 033 61 122 44 940

Likvida medel vid årets slut 31 28 621 61 215 28 528 61 122
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Noter till de finansiella rapporterna

Not 1 Redovisningsprinciper

ALLMÄN INFORMATION
Årsredovisningen avges per den 31 december 2016 och omfattar perioden 
20160101—20161231 samt avser Länsförsäkringar Västernorrland som är  
ett ömsesidigt försäkringsbolag med säte i Härnösand. Adressen till huvud
kontoret är Köpmangatan 13, Härnösand och organisationsnummer är 
5880003842.

Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Reporting 
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standars Board (IASB) 
sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekom
mendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. 
Tillämpliga delar i Finansinspektionens föreskrifter om årsredovisning i för
säkringsföretag FFFS 2015:12 har även tillämpats i koncernredovisningen.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 
med de undantag som beskrivs i avsnittet om Moderbolagets redovisnings
principer.

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 20170322. 
Koncernens resultat och balansräkning och moderbolagets resultat och 
balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 28 april 2017.

Värderingsgrunder tillämpade vid upprättande av de  
finansiella rapporterna
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rappor
terna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges,  
är avrundade till närmaste tusental. Tillgångar och skulder är redovisade till 
anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas 
till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt 
värde består av derivatinstrument, finansiella tillgångar klassificerade som 
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet eller som finansiella 
tillgångar som kan säljas. Även fastigheter är värderade till verkligt värde.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med full IFRS kräver att 
företagets ledning gör bedömningar och uppskattningar samt antaganden 
som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade 
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och 
antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer 
som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa upp
skattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade 
värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra 
källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 
De försäkringstekniska avsättningarna är den del i balansräkningen som har 
störst påverkan av ledningens bedömningar och uppskattningar.

Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av upp
skattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast 
påverkar denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder 
om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. De nedan 
angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga 
perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat  
framgår nedan.

Resultatredovisning
Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska 
resultat samt ytterligare ett icketekniskt resultat som omfattar den del av 
kapitalavkastningen som återstår efter överförd avkastning till försäkrings
rörelsen. Kapitalavkastningen inkluderar orealiserade värdeförändringar. 

Basen för kapitalavkastningen av skadeverksamhetens kassaflöden 

bestäms som summan av halva premieintäkten f.e.r och genomsnittet under 
året av avsättning för oreglerade skador f e r. Som räntesats tilllämpas den 
under året genomsnittliga riskfria räntan på en 90dagars statsskuldväxel 
plus en procentenhet. För 2016 uppgår kalkylräntesatsen till 1,0 procent och 
gäller för samtliga försäkringsklasser utom trafik. För trafik fastställs kalkyl
räntesatsen som den genomsnittliga räntan för en sjuårig statsobligation, 
under de senaste sju åren. För 2016 uppgår kalkylräntesatsen till 1,25 procent.

Ändrade redovisningsprinciper och upplysningar
Nya och ändrade standarder som tillämpas 2016
Utöver förändrade krav på upplysningar och tillkommande informationskrav 
avseende kapital i femårsöversikten, förväntas inte de ändrade reglerna i FFFS 
2015:12 innebära några väsentliga förändringar i de finansiella rapporterna.

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen 
Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft först under kommande 
räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa  
finansiella rapporter. 

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

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

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

IFRS 9, Finansiella instrument, klassificering och värdering har ett samband 
med val av tillämpning av principer för redovisning i den kommande redovis
ningsstandarden för försäkringsavtal, IFRS 17. Sambandet påverkar vald pre
sentation av ränteeffekter i resultaträkningen eller i övrigt totalresultat vid 
värdering av åtaganden hänförligt till försäkringsavtal. Sambandet mellan 
redovisningsstandarderna har medfört att IASB gett ut en förändring av den 
nuvarande standarden för redovisning av försäkringsavtal, IFRS 4. Föränd
ringen gavs ut i september 2016 och förväntas godkännas av EU under 2017. 

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

Förändringen kommer att analyseras i samband med en första utvärdering 
av konsekvenser vid tillämpning av IFRS 17 och IFRS 9.
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Ny standard för redovisning av försäkringsavtal (IFRS 17)
Utvecklingen av en ny redovisningsstandard för redovisning av försäkringsavtal 
(IFRS 17) har pågått under flera år under ledning av International Accounting 
Standards Board (IASB). Standarden innebär en enhetlig internationell redo
visningsstandard för redovisning av försäkringsavtal. Ett utkast till ny standard 
gavs ut 2010. I juni 2013 utfärdade IASB ett reviderat utkast till ny standard. 
Det reviderade utkastet har genomgått en remissrunda. IASB planerar att 
avsluta arbetet under 2016. En ny standard förväntas komma ut under första 
halvåret 2017, med tidigaste bedömt ikraftträdandedatum 1 januari 2021. 

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

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

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

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att för
värv av ett dotterföretag betraktas om en transaktion varigenom koncernen 
indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I för
värvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade 
identifierade tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav utan 
bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter som uppkommer, med undan
tag av transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av egetkapitalin
strument eller skuldinstrument, redovisas direkt i årets resultat. 

Intresseföretag
Intresseföretag är de företag i vilka koncernen har ett betydande inflytande, 
men inte ett bestämmande inflytande, över den driftsmässiga och finansiella 
styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 procent av rös
tetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls 
redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredo
visningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade vär
det på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresse
företagens egna kapital samt koncernmässig goodwill och andra eventuella 
kvarvarande värden på koncernmässiga över och undervärden. I koncer
nens resultaträkning redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” kon
cernens andel 
i intresseföretagens nettoresultat efter skatt och minoritet justerat för even
tuella avskrivningar, nedskrivningar eller upplösningar av förvärvade över 
respektive undervärden. 

Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffningsvärdet för innehavet 
och ägarföretagets andel av det verkliga värdet netto av intresseföretagets 
identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas i enlighet 
med IFRS 3 Rörelseförvärv. 

Transaktionsutgifter som uppkommer, med undantag av transaktionsutgif
ter som är hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstru
ment, inkluderas i anskaffningsvärdet. När koncernens andel av redovisade  
förluster i intresseföretaget överstiger det redovisade värdet på andelarna i 
koncernen reduceras andelarnas värde till noll. Avräkning för förluster sker 
även mot långfristiga finansiella mellanhavanden utan säkerhet, vilka till sin 
ekonomiska innebörd utgör del av ägarföretagets nettoinvestering i intresse 
företaget. Fortsatta förluster redovisas inte såvida inte koncernen har lämnat 
garantier för att täcka förluster uppkomna i intresseföretaget. Kapitalandels
metoden tillämpas fram till den tidpunkt när det betydande inflytandet upphör.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade 
vinster eller förluster som uppkommer från interna transaktioner mellan kon
cernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. 
Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag 
och gemensamt kontrollerade företag elimineras i den utsträckning som 
motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster 
elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den 
utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den 
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Försäkringsföretagets funk
tionella valuta är svenska kronor och vid värdering av tillgångar och skulder i 
utländsk valuta används balansdagens stängningskurser. Valutakursföränd
ringar redovisas i resultaträkningen netto på raden Kapitalavkastning, intäkter 
eller Kapitalavkastning, kostnader.

En mindre del av bolagets placeringar är noterade i USD 45,1 Mkr, DKK, 3,1 
Mkr, NOK 5,1 Mkr samt i EUR 16,2 Mkr. Dessa exponeringar är valutasäkrade 
och löpande omsätts terminskontrakten med löptider om 1–3 månader. 

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 försäkring inom livområdet 
samt bank och fondtjänster genom avtal med Länsförsäkringar AB och dess 
helägda dotterbolag. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för 
kundrelationerna och erhåller ersättning för detta. Intäkterna redovisas i det 
icketekniska resultatet under Övriga intäkter. Intäkterna redovisas i den takt 
de tjänas in, det vill säga när tjänsten utförts. 

Ränteintäkter
För alla räntebärande finansiella instrument (även de som värderats till verkligt 
värde) redovisas ränteintäkter med tillämpning av effektivräntemetoden. 

FINANSIELLA INSTRUMENT
Redovisning i balansräkningen
Finansiella tillgångar eller skulder tas upp i balansräkningen när bolaget blir part 
enligt instrumentets avtalsmässiga villkor (affärsdagsredovisning). Kundford
ringar tas upp i balansräkningen när de faktureras. Leverantörsskulder tas upp 
när faktura mottagits. Andra skulder tas upp när motparten har presterat och 
en avtalsenlig skyldighet att betala föreligger (även om faktura ännu inte mot
tagits). Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rättigheterna  
i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Det
samma gäller för delar av finansiella tillgångar. Finansiella skulder tas bort 
från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt 
utsläcks. Detsamma gäller för delar av finansiella skulder. 

Finansiella tillgångar och skulder presenteras brutto i balansräkningen om 
det inte finns en legal rätt och en avsikt att reglera mellanhavandena netto.  
I dessa fall presenteras posterna netto. 

För alla räntebärande finansiella instrument (även de som värderas till 
verkligt värde) redovisas ränteintäkter och räntekostnader med tillämpning 
av effektivräntemetoden. Upplupen ränta på räntebärande tillgångar och 
skulder redovisas på särskild rad i balansräkningen som upplupen ränteintäkt 
eller räntekostnad, separat från tillgången eller skulden som räntan belöper på.

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde. Anskaffnings
värde för finansiella instrument, som klassificerats som finansiella tillgångar 
redovisade till verkligt värde via resultaträkningen, består av verkligt värde 
exklusive transaktionskostnader. Transaktionskostnader (till exempel courtage) 
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för dessa instrument kostnadsförs således direkt som kapitalförvaltningskost
nader. För övriga finansiella instrument motsvarar anskaffningsvärdet instru
mentets  
verkliga värde inklusive transaktionskostnader. 

Efter anskaffningstillfället beror redovisning och värdering av finansiella 
instrument av hur de har klassificerats enligt nedan. För redovisade värden 
med uppdelning på värderingskategori, se not 16. 

Klassificering av finansiella instrument
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna 
redovisade över resultaträkningen
Länsförsäkringar Västernorrland förvaltar och utvärderar alltid resultatet av 
samtliga placeringstillgångar (alla aktier, obligationer, derivat och fastigheter) 
på basis av verkligt värde förutom när verkligt värde inte kan fastställas på ett 
tillförlitligt sätt. I uppföljningen av kapitalförvaltningens resultat är fokus 
främst riktat på nyckeltalet totalavkastning. I detta mått inkluderas såväl  
realiserade som orealiserade resultat (förutom i de fåtal fall när verkligt värde 
inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt). Detta innebär att även placeringar 
i onoterade aktier som till exempel Länsförsäkringar AB ingår i denna utvärde
ring. Det är därför bolagets bedömning att en redovisning till verkligt värde, 
med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen, ger mer rele
vant redovisningsinformation för läsarna av årsredovisningen. 

Av detta skäl väljer Länsförsäkringar Västernorrland alltid att kategorisera 
sina finansiella tillgångar som finansiella tillgångar som identifierats som 
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna 
redovisade över resultaträkningen förutom (i) när verkligt värde inte kan fast
ställas på ett tillförlitligt sätt och (ii) när redovisningslagstiftningen inte medger 
detta vid redovisning i juridisk person. Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen, 
utgörs i balansräkningen av aktier i andra företag än koncern och intressefö
retag samt obligationer.

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

Finansiella tillgångar som kan säljas
De onoterade aktieinnehav där verkligt värde inte anses kunna fastställas på ett 
tillförlitligt sätt har klassificerats som tillgångar som kan säljas. Dessa tillgångar 
redovisas till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade direkt i eget 
kapital. Eget kapitalinstrument som klassificeras som tillgångar som kan säljas 
skrivs ned vid en väsentlig (mer än 20 procent) eller utdragen (minst 9 månader) 
nedgång i det verkliga värdet under instrumentets anskaffningsvärde. Om 
nedskrivningsbehov föreligger för en tillgång i kategorin tillgångar som kan 
säljas, omförs tidigare eventuell ackumulerad värdeminskning redovisad 
direkt mot eget kapital till resultaträkningen. Nedskrivningar av eget kapital 
instrument som redovisats i resultaträkningen återförs inte senare via 
 resultaträkningen.

Aktier och andelar i koncern och intresseföretag värderas i moderbolagets 
balansräkning till anskaffningsvärdet. Eventuellt nedskrivningsbehov prövas 
regelbundet. 

Lånefordringar och kundfordringar
Låne och kundfordringar utgörs i balansräkningen av lån till intresseföretag 
och likvida medel. Låne och kundfordringar värderas till upplupet anskaff
ningsvärde. Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objek
tiva indikationer att låne och kundfordringar är i behov av nedskrivning. När 
redovisade behov föreligger redovisas detta som orealiserad förlust och vid 
konstaterad förlust som realiserad förlust.

Finansiella skulder värderade till verkligt värde med värdeförändringarna 
redovisade över resultaträkningen
Denna kategori instrument utgörs av derivat med negativa marknadsvärden 
och som inte används för säkringsredovisning. Alla derivat som inte ingår i 

säkringsredovisning klassificeras (i enlighet med IAS 39) som innehav för  
handelsändamål oavsett syftet med innehavet. Finansiella skulder som 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 balansräkningen av övriga skulder. Finansiella 
skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde 
bestäms utifrån den effektivränta som beräknades när skulden togs upp. 

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodoha
vanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida place
ringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande 3 månader, 
och som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. 

VÄRDERINGSPRINCIPER
Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en 
skuld regleras mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som 
har ett intresse av att transaktionen genomförs. Verkligt värde på finansiella 
tillgångar som är noterade på en aktiv marknad motsvaras av tillgångens 
noterade köpkurs på balansdagen utan avdrag för framtida transaktionskost
nader. Sådana instrument återfinns på balansposterna Aktier och andelar, 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper.

Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom att 
använda värderingstekniker, till exempel nyligen genomförda transaktioner, 
pris på liknande instrument och diskonterade kassaflöden. Onoterade till
gångar utgörs i balansräkningen av derivat, onoterade aktieinnehav och vissa 
hybridkontrakt. 

Bolagets aktieinnehav i Länsförsäkringar AB har värderats till verkligt värde 
på basis av aktiernas substansvärde. Eftersom aktierna innehas med hembuds
förbehåll, enligt vilket aktierna i första hand måste erbjudas de övriga ägarna 
till ett pris som motsvarar substansvärdet, så utgör substansvärdet i de flesta 
fall aktiernas verkliga värde. I det fall aktiernas verkliga värde, beräknat enligt 
en kassaflödesmetod, uppgår till ett lägre belopp än substansvärdet så redovi
sas aktierna till detta lägre värde. 

När det gäller aktieinnehaven i Fastighetsförvaltningsbolaget Gården 35 
AB värderas dessa till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade 
över resultaträkningen (se vidare not 16 nedan). 

Redovisning i resultaträkningen av realiserade  
och orealiserade värdeförändringar
För finansiella instrument som värderas till verkligt värde över resultaträk
ningen redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i den 
icketekniska redovisningen som kapitalavkastning intäkter eller kapitalavkast
ning kostnader (beroende på om värdeförändringen är positiv eller negativ).

ÖVRIGA TILLGÅNGAR
Byggnader och mark
Rörelsefastigheter
Rörelsefastigheter är fastigheter som används i en betydande omfattning i 
den egna verksamheten. Koncernen Länsförsäkringar Västernorrland har 
sedan tidigare redovisat samtliga fastigheter, även sådana som används i den 
egna rörelsen, till verkligt värde enligt Finansinspektionens föreskrift. Enligt 
IFRS ska reglerna i IAS 16 tillämpas för rörelsefastigheter i koncerner. Läns
försäkringar Västernorrland har valt att redovisa rörelsefastigheter till ett 
omvärderat värde, vilket är det verkliga värdet efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och justeringar på grund av omvärdering på omvärderingsdagen. 
Värdeökningar till följd av omvärderingar redovisas normalt mot omvärde
ringsreserv vilket redovisas som övrigt totalresultat och ackumuleras  
i omvärderingsreserven i eget kapital. Om ökningen utgör återföring av tidigare 
redovisad värdenedgång avseende samma tillgång, redovisas ökningen som 
en minskad kostnad i resultaträkningen. Dock redovisas minskningen i övrigt 
totalresultat till den del det finns eventuellt befintligt saldo i omvärderingsre
serven hänförlig till tillgången. Avskrivningar baserade på ingående marknads
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värde görs med två procent per år. 
Skillnaden mellan avskrivning baserad på det omvärderade värdet och 

avskrivningar enligt ursprungligt anskaffningsvärde överförs från omvärde
ringsreserven till årets totalresultat. 

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

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till till
gången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syf
tet med anskaffningen. Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i 
anskaffningsvärdet är kostnader för leverans och hantering, installation, lag
farter, konsulttjänster och juristtjänster.

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

Avskrivningsprinciper för materiella tillgångar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark 
skrivs inte av. Koncernen tillämpar komponentavskrivning vilket innebär att 
komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen.

Beräknade nyttjandeperioder;
 •  Inventarier, verktyg och installationer 5 år
 •  Fordon 5 år
 •  Förbättringar i annans lokal 20 år

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

Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar 
Materiella och immateriella tillgångar (med undantag för tillgångar för  
försäljning och avyttringsgrupper samt förvaltningsfastigheter) prövas för 
nedskrivning enligt IAS 36. En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller  
kassagenererande enhets (grupp av enheters) redovisade värde överstiger 
återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde (med 
avdrag för försäljningskostnader) och tillgångens nyttjandevärde. Vid beräkning 
av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor 
som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika till
gången. Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en 
enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov grupperas 
till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden 
(en kassagenererande enhet).

En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskriv
ningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de anta
ganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning 
av goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning 
som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade 
värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, 
om ingen nedskrivning gjorts.

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

Vid operationell leasing kostnadsförs leasingavgiften över löptiden med 

utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto 
erlagts som leasingavgift under året.

Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen 
linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet av ett 
avtal redovisas i resultaträkningen som en minskning av leasingavgifterna linjärt 
över leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de upp
kommer. Leasingavtalen avser hyra av lokaler samt inventarier.

Finansiell leasing
Avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eller,  
om den är kortare, den avtalade leasingtiden.

REDOVISNING AV FÖRSÄKRINGSAVTAL
Försäkringsavtal redovisas i enlighet med IFRS 4. Enligt IFRS 4 ska endast 
sådana kontrakt som överför betydande försäkringsrisk mellan försäkrings
givare och försäkringstagare redovisas som försäkring. Kontrakt som inte 
överför tillräcklig risk redovisas som antigen finansiella instrument (lån) eller 
serviceavtal. Enligt de kontrakt som Länsförsäkringar Västernorrland tecknat 
utgår olika belopp vid försäkringsfall, beroende på skadans omfattning och 
kontraktstyp. Även i de fall ersättningen är liten i absoluta tal, är beloppet 
betydande i relation till det belopp som utbetalas om den försäkrade händelsen 
inte inträffar (då ingen ersättning utgår). Samtliga Länsförsäkringar Väster
norrlands försäkringskontrakt har därför bedömts överföra tillräckligt 
mycket risk för att de ska klassas som försäkring enligt definitionen i IFRS 4. 

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

Premieintäkt
Som premieintäkt redovisas den del av premieinkomsten som är hänförlig till 
redovisningsperioden. Den del av premieinkomsten från försäkringskontrakt 
som avser tidsperioder efter balansdagen avsätts till premiereserv i balans
räkningen. Beräkning av avsättning till premiereserv sker i normalfallet 
genom att premieinkomsten periodiseras strikt utifrån det underliggande 
försäkringskontraktets löptid.

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

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

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risk
Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att täcka 
den förväntade skade och driftskostnaden under den återstående löptiden 
på ingångna försäkringskontrakt. Avsättningen beräknas normalt strikt tids
proportionellt, så kallad pro rata temporisberäkning. Om premienivån bedöms 
vara otillräcklig för att täcka de förväntade skade och driftskostnaderna för 
skadereglering, förstärks de med ett tillägg för kvardröjande risker (nivå
tillägg). Denna bedömning innefattar bland annat uppskattningar av framtida 
skadefrekvenser och andra faktorer som påverkar behovet av nivåtillägg. 

Avsättning för oreglerade skador
Avsättningen för oreglerade skador ska täcka de förväntade framtida utbe
talningarna för samtliga inträffade skador, inklusive de skador som ännu inte 
rapporterats till bolaget, så kallad IBNRavsättning. Avsättningen inkluderar 
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även kostnader för skadereglering samt förväntad kostnadsökning. Upp
skattningen av avsättningsbehovet görs för de flesta skador med statistiska 
metoder och då i huvudsak med Chainladdermetoden. Det mest väsentliga 
antagandet som ligger till grund för dessa metoder är att historiska utfall kan 
användas för beräkning av framtida skadekostnader. För de större skadorna 
och för skador med komplicerade ansvarsförhållanden görs en individuell 
bedömning. 

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

Förlustprövning
Tillräckligheten i de försäkringstekniska avsättningarna prövas löpande och 
per varje balansdag. De avsättningar som gjorts för oreglerade skador och ej 
intjänade premier undersöks då var för sig. Avsättningen för oreglerade skador 
grundar sig på beräknade framtida ersättningsutflöden. Prognoserna över 
avsättningsbehovet görs med vedertagna aktuariella metoder. Metoderna 
beaktar nulägesbedömningar av alla avtalsenliga kassaflöden och av andra 
hänförliga kassaflöden, exempelvis skaderegleringskostnader. De framtida 
kassaflödena har beräknats utan diskontering. Om prövningen visar att de 
redovisade avsättningarna, minskat med det redovisade värdet på förutbe
talda anskaffningskostnader, inte är adekvata redovisas förändringen i  
resultaträkningen.

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

Återförsäkring
Kostnader för återförsäkring redovisas i resultaträkningen under kostnadsposten 
Premier för avgiven återförsäkring. Premier för mottagen återförsäkring 
redovisas under intäktsposten Premieinkomst. Den del av risken för vilken 
återförsäkring tecknats redovisas i balansräkningen som Återförsäkrares 
andel av försäkringstekniska avsättningar. Kontroller för att fastställa even
tuella nedskrivningsbehov avseende denna post genomförs löpande och per 
balansdagen. Nedskrivningsbehov föreligger när det bedöms som sannolikt 
att återförsäkraren inte kommer att infria sina åtaganden enligt återförsäk
ringsavtalen. 

Förutbetalda anskaffningskostnader
Försäljningskostnader som har ett klart samband med tecknande av försäkrings
avtal och som bedöms generera en marginal som minst täcker anskaffningskost
naderna har aktiverats. Anskaffningskostnader innefattar driftskostnader som 
direkt eller indirekt kan hänföras till tecknandet eller förnyandet av försäkrings
avtal som provisioner, marknadsföringskostnader samt löner och omkostnader 
för säljpersonalen. Anskaffningskostnader avskrivs på 12 månader. 

Fordringar och skulder avseende direkt försäkring och återförsäkring
Fordringar och skulder avseende direkt försäkring och återförsäkring  
redovisas på samma sätt som låne och kundfordringar.

ANDRA REDOVISNINGSPRINCIPER AV BETYDELSE
Avsättningar och eventualförpliktelser 
En avsättning redovisas i balansräkningen när en befintlig legal eller informell 
förpliktelse föreligger som en följd av en inträffad händelse och det också är 
troligt att regleringen av denna förpliktelse kommer att kräva ett utflöde av 
ekonomiska resurser vars storlek kan uppskattas tillförlitligt. Om effekten av 
när i tiden betalning sker är väsentlig, diskonteras det förväntade framtida kas
saflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedöm
ningar och, om det är lämpligt, de risker som är förknippade med förpliktelsen.

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

Den ersättning som bolaget erhåller från Länsförsäkringar Liv är till viss del 
förenad med ett annullationsansvar, vilket innebär att bolaget kan bli återbetal
ningsskyldigt om en kund slutar att betala in sina premier. Denna risk är relativt 
begränsad då endast ett år återstår av annullationsansvaret. Bolaget sätter av 
till en annullationsreserv som uppgår till 2016 års utbetalda annullationer. 

I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank regleras hur stor ersättning 
bolaget ska ha för den förmedlade bankaffären. I detta avtal framgår även att 
Länsförsäkringar Västernorrland ska stå för 80procent av de kreditförluster 
som eventuellt uppkommer på de lån som bolaget förmedlat till Länsförsäk
ringar Bank. Det finns dock en begränsning i avtalet som innebär att bolagets 
ansvar maximalt kan uppgå till det enskilda årets totala ersättning från banken, 
vilket innebär att denna risk är begränsad till cirka 32,1 Mkr. För att inte redovisa 
intäkter för affärer som kan komma att generera en framtida återbetalning sätter 
bolaget av en del av intäkten i en reserv som kan utnyttjas i fall bolaget erhåller 
större återbetalningskrav från Länsförsäkringar Bank.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter 
redovisas i resultaträkningen, såvida inte den underliggande 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 tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade 
per balansdagen. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångs
punkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på 
tillgångar och skulder. Temporära skillnader som inte beaktas är skillnader 
som uppkommit vid första redovisningen av goodwill samt första redovis
ningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och vid tidpunkten 
för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat. 
Vidare beaktas inte heller skillnader hänförliga till andelar i dotter och intresse
företag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värde
ringen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar 
eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräk
nas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade 
eller i praktiken beslutade per balansdagen.

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

Ersättningar till anställda och personer i ledande ställning
Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer för ersättningar 
efter avslutad anställning redovisas som en kostnad i resultaträkningen när de 
uppstår. Förmånsbestämda planer för ersättningar efter avslutad anställning 
redovisas på samma sätt som avgiftsbestämda. Bolagets förmånsbestämda 
planer utgörs av Försäkringsbranschens pensionsplan FTP och fungerar på 
samma sätt som ITP.

Kostnader för ersättningar i samband med uppsägningar av personal 
redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, utan realistisk  
möjlighet till tillbakadragande, 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 
erbjudandet kommer att accepteras och antalet anställda som kommer att 
acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.

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

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

Bolaget tillämpar principer för ersättningar som innebär att man kan iden
tifiera, 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 ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. 

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

Ersättning ska i huvudsak utgå med en fast månadslön. Styrelsen har 
beslutat om resultatbonus/prestationsmål som gäller på lika sätt för alla 
anställda i bolaget och vars storlek är beroende av det övergripande bolags
resultatet. Den rörliga ersättningen är maximerad till 0,5 prisbasbelopp per år 
och utgår till alla anställda, förutom vd. Med hänsyn till vikten av att oberoendet 
avseende kontrollfunktionerna compliance, riskkontroll och internrevision 
inte ska kunna ifrågasättas, utgår ingen resultatbonus till anställda inom 
dessa funktioner.

Då ersättningsbeloppet är lika för samtliga anställda som omfattas, och 
beloppets storlek inte påverkar bolagets långsiktigt hållbara resultat och inte 
heller äventyrar företagets förmåga till långsiktigt positivt resultat, utbetalas 
denna rörliga ersättning som engångsbelopp till samtliga anställda som omfattas. 

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.

Styrelsen och styrelsens ersättningsutskott handlägger överenskommel
ser med verkställande direktören.

Pensioner genom försäkring
Företagets pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade 
genom försäkringsavtal. Pensionsplanen för företagets anställda har bedömts 
vara en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Företaget har 
dock gjort bedömningen att UFR 10 Pensionsplaner som omfattar flera 
arbetsgivare är tillämplig även för företagets pensionsplan. Företaget saknar 
tillräcklig information för att möjliggöra en redovisning i enlighet med IAS 19  
i koncernredovisningen, och redovisar därför i enlighet med UFR 10 dessa 
pensionsplaner som avgiftsbestämda. Företagets förpliktelser avseende 
avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträk
ningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt före
taget under en period.

Pension erhålls i huvudsak enligt vid varje tidpunkt gällande pensionsavtal 
för försäkringsbranschen. För vd kan tillkomma kompletterande pensionsöver
enskommelse baserad på marknadsmässig bedömning av relevanta motsvarande 
tjänster (se not 33). Utöver ovanstående gör bolaget pensionsavsättningar utöver 
tryggandelagens regler för medarbetare som omfattas av den så kallade 
”62årsregeln”. Avsättningar enligt den så kallade ” 62årsregeln”avser med
arbetare födda 1955 eller tidigare, som enligt avtal har möjlighet att gå i pension 
vid 62 års ålder. Avsättningen baseras på tidigare observationer och förväntad 
löneutveckling.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Av detta avsnitt framgår på vilka punkter moderbolagets redovisningsprinciper 
avviker från koncernens. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moder
bolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i 
moderbolagets finansiella rapporter.

Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt Lag om årsredovisning i 
försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och all
männa råd om Årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 2015:12 och Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 redovisning för juridiska per
soner. Även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden tilläm
pas. Försäkringsföretget tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS och med detta 
avses internationella redovisningsstandarder som har antagits för tilllämp
ning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS 2015:12. Detta inne

bär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom 
ramen för svensk lag och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 
beskattning.

Leasing
Alla leasingavtal klassificeras i moderbolagets årsredovisning som operationella.

Dotterföretag, intresseföretag och joint ventures
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moderbolaget enligt 
anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas endast erhållna utdel
ningar under förutsättning att dessa härrör från vinstmedel som intjänats 
efter förvärvet. Utdelningar som överstiger dessa intjänade vinstmedel 
betraktas som en återbetalning av investeringen och reducerar andelens 
redovisade värde. Nedskrivningsbehov testas löpande.

Anteciperade utdelningar
Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderföretaget 
ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek och moderföretaget har 
fattat beslut om utdelningens storlek innan moderföretaget publicerat sina 
finansiella rapporter.

Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. 
I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten 
skatteskuld och eget kapital.

Konceranbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med uttalandet från 
Rådet för finansiell rapportering (RFR 2), uppdaterad i januari 2013. Aktieägar
tillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och 
andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. 

Not 2 Risker och riskhantering

Inledning
Bolagets resultat beror dels av försäkringsverksamheten och de försäkrings
risker som hanteras där, dels av placeringsverksamheten och finansiella risker. 
Risk och riskhantering är därför en central del av verksamheten i Länsförsäk
ringar Västernorrland. Denna not omfattar en beskrivning av företagets risk
hanteringsorganisation samt kvantitativa och kvalitativa upplysningar om 
bolagets risker.

Mål, principer och metoder för bolagets riskhantering
Syftet med företagets riskhanteringsorganisation 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 företaget har en 
betryggande solvens i förhållande till de risker företaget är exponerat för. 

Bolagets sätt att hantera risktagandet bygger på tydligt definierade 
ansvarsområden och väl fungerande processer. Bland annat finns dokument 
som styr riskbedömning och riskurval vid införsäkringstillfället. Vidare finns 
en riskberäkningsmodell där risker inom olika områden kan kvantifieras. 

Ansvaret för Länsförsäkringar Västernorrlands riskarbete ligger hos styrel
sen som årligen beslutar om bolagets övergripande styrdokument: affärsplan 
och policy gällande styrning av konsolideringskapital och placeringstillgångar 
utifrån ett riskperspektiv. Styrelsen får löpande rapportering om hur bolagets 
risker utvecklas via ett flertal olika rapporter. Styrelsen har inrättat fem 
utskott: Ersättningsutskottet, Finansutskottet, Lokala kreditutskottet och 
utskottet för ägarfrågor. Styrelsen har dessutom en oberoende gransknings
funktion till sitt förfogande.

Ersättningsutskottet ska bereda frågor om ersättning och övriga anställ
ningsvillkor till vd och principer för ersättning och andra anställningsvillkor 
för bolagsledningen inför behandling av styrelsen. I ersättningsutskottet 
ingår ordförande och vice ordförande.
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Revisionsutskottet ska svara för beredning av styrelsens arbete med att kva
litetssäkra bolagets interna styrning och kontroll. Revisionsutskottet ska 
bestå av minst tre ledamöter. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen 
får inte vara ledamot av utskottet, men kan delta som föredragande. Styrel
sen fastställer instruktion för Revisionsutskottet.

Finansutskottets uppgift är att vara ett forum för finansiell omvärlds och 
makroekonomiska analyser samt att bereda och koordinera ärenden inom kapi
talförvaltningsområdet, vilka ska föreläggas styrelsen för beslut. Finansutskottet 
ska vidare bevaka att av styrelsen beslutade mål, fastställd placeringsinriktning 
och delegeringsordning uppnås och efterlevs av kapitalförvaltaren samt utgöra 
rådgivande organ för bolagets bank och finansiella tjänster. I finansutskottet 
ingår fyra styrelseledamöter inklusive vd. Styrelsen fastställer instruktion för 
finansutskottet.

Lokala kreditutskottets arbetsuppgifter är att tillstyrka eller avslå kredit för 
vidare beredning i Central kreditkommitté. Styrelsen ska inom sig utse tre leda
möter jämte vd till ledamöter i Lokala kreditutskottet. Lokala kreditutskottet 
ska adjungera bankchef och, i förekommande fall, föredragande i kreditärenden 
och annan lämplig kompetens i Länsförsäkringar Västernorrland. Styrelsen 
fastställer en instruktion för Lokala kreditutskottet. 

Utskottet för ägarfrågor ska arbeta för att tydliggöra, förbättra och förnya 
fullmäktigerollen i syfte att stärka varumärket och öka insikten om ömsesidig
heten. Instruktionen omfattar endast att utveckla samverkan och kommunika
tion med ägarrepresentanterna. Alla formella frågor och beslut hanteras på 
bolagsstämman.

Styrelsen ska inom sig utse minst tre ledamöter som tillsammans med vd 
ingår i utskottet.

Styrelen fastställer en instruktion för utskottet i ägarfrågor.
Styrelsen ska utse en från den operativa verksamheten oberoende 

granskningsfunktion, internrevision med huvudsaklig uppgift att följa upp att 
verksamhetens omfattning och inriktning överensstämmer med av styrelsen 
utfärdade riktlinjer och att verksamheten bedrivs mot av styrelsen uppsatta 
mål. Internrevision ska även granska och utvärdera bolagets organisation, 
rutiner, styrning och kontroll av verksamheten. 

I bolagets operativa riskorganisation finns förutom vd, en riskkontrollfunk
tion, en compliancefunktion, en lokal kreditkommitté (LKK) och en riskenhet. 
Bolagets riskkontrollfunktion ansvarar för att identifiera och beskriva bolagets 
olika riskområden. I detta ansvar ligger även att tillsammans med företags
ledningen och bolagets compliancefunktion, ta fram styrdokument som 
beskriver hur de olika riskerna ska hanteras. Riskmanagern har även till uppgift 
att rapportera om den löpande riskhanteringen till styrelsen.

Compliancefunktionen är ett stöd för att bolaget ska arbeta enligt gällande 
regler och har bland annat till uppgift att bistå organisationen vid utformning 
av interna regelverk, bevaka förändringar i de externa regelverken och följa 
upp regelefterlevnaden i bolaget. Compliancefunktionen rapporterar regel
bundet till styrelse och vd.

Lokala kreditkommittén får fatta beslut i enlighet med särskild instruktion. 
LKK ska även fatta beslut i kreditärenden när riskklassificeringen av krediten 
inte uppnår erforderlig nivå för beslut på rådgivarnivå.

Riskenheten ska verka för en långsiktig stabil lönsam sakförsäkringsaffär 
genom att hantera affärens risker. Riskenheten består av riskingenjör, risk
tekniker och underwriter motor. 

Bolaget har därutöver en säkerhetsfunktion som har till uppgift att löpande 
arbeta med operativa säkerhetsfrågor samt ett väl fungerande miljölednings
system, vars syften är att hantera och begränsa bolagets risktagande inom 
dessa områden.

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

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

risker och framtida händelser med potentiell inverkan på bolagets möjlighet 
att uppfylla sina mål,

 • löpande styrning, hantering och rapportering av risker samt det kapitalkrav 
som riskerna innebär,

 • egen risk och solvensanalys (ERSA) som en integrerad del i bolagets 
strategi och affärsplanering.

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

Riskhanteringssystemet behandlar samtliga riskkategorier, inklusive 
underkategorier, utifrån en definierad riskkarta. De olika riskkategorierna 
hanteras utifrån följande steg; intern miljö, målformulering, händelseidenti
fiering, riskbedömning, riskåtgärder, kontrollaktiviteter, information och 
kommunikation, uppföljning och utvärdering.

I bolagets styrande dokument samt ERSAdokumentation fastställs bolagets 
tolerans mot risker samt hur respektive riskkategori ska hanteras.

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

Den första försvarslinjen, som utgörs av verksamheten, ansvarar för att 
risker omhändertas och åtgärdas. Respektive verksamhetschef ansvarar för 
att alla risker i underliggande verksamhet hanteras.

Den andra försvarslinjen utgörs av riskkontrollfunktionen och compliance
funktionen, som båda är organisatoriskt direkt underställd vd. Riskkontroll
funktionen är objektiv, står oberoende gentemot bolagets affär och är fri från 
påverkan från andra funktioner inom bolaget. Riskkontrollfunktionens över
gripande mål är att ge en allsidig och saklig bild av bolagets risker, analysera 
utvecklingen av riskerna samt agera rådgivande till vd och styrelse i riskhan
teringsfrågor. Vidare utgör riskkontrollfunktionen ett övergripand stöd för 
första försvarslinjens i att identifiera, värdera, styra och rapportera risker så 
att dessa kan fullgöra sitt ansvar att bedriva verksamheten med god riskkon
troll. Riskkontrollfunktionen rapporterar kvartalsvis till vd och styrelsen och 
lämnar även en årlig sammanställning över utfört arbete under året.

Compliancefunktionen är ett stöd för att bolaget ska arbeta enligt gällande 
regler och har bland annat till uppgift att bistå organisationen vid utformning av 
interna regelverk, bevaka förändringar i de externa regelverken och följa upp 
regelefterlevnaden i bolaget. Compliancefunktionen rapporterar till vd, och 
styrelse, samt lämnar en årlig en samlad bedömning av hur väl bolagets verk
samhet uppfyller gällande regler och normer.

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

Egen risk- och solvensanalys (ERSA) 
Från 1 januari 2016 trädde det nya Solvens IIregelverket i kraft vilket kräver 
att alla försäkringsföretag genomför en egen risk och solvensanalys (ERSA). 
Det övergripande målet med ERSA är att säkerställa att bolagets kapital är, 
och förblir, tillräckligt för att bära de risker som följer av realiserandet av 
bolagets långsiktiga affärsplan. Under de senaste fyra åren har bolaget därför 
utvecklat en arbetsprocess för ERSA. Utifrån bolagets lång och kortfristiga 
affärsplan, har analyser genomförts under 2015 som inkluderat krävande men 
realistiska scenarion och stresstester. Resultatet av genomförda analyser har 
sammanställts i en ERSArapport som syftar till att ge styrelse och företags
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ledning ökad förståelse för frågor kring kapitalbehov och beredskap för att 
vid behov reducera risker eller anskaffa nytt kapital.

Rapportering av risk
Bolaget har en intern beräkningsmodell för att mäta totalrisk som baseras på 
kommande Solvens IIregelverk. Mätetalet är i form av ett kapitalkrav som 
förväntas svara mot det sämsta årsresultatet som skulle kunna uppstå under 
200 slumpmässiga verksamhetsår, givet dagens riskexponering och de  
i modellen antagna diversifieringseffekterna – mellan och inom – de olika risk
slagen. I beräkningen ingår att mäta risk för följande risktyper; skadeförsäk
ringsrisk, marknadsrisk, motpartsrisk och operativ risk. Kapitalkvoten beräk
nas sedan genom att kapitalbasen ställs i relation till solvenskapitalkravet. 

Modellen är ett led i anpassningen till det nya Solvens IIregelverket. Då 
flera förenklingar använts samt att många osäkerheter fortfarande kvarstår 
avseende tolkningar av kommande Solvens IIregelverk ska inte det framräk
nade kapitalkravet ses som ett legalt kapitalkrav utan endast som ett intern 
riskmått. Länsförsäkringar Västernorrlands styrelse och ledning får löpande 
riskrapporter varje kvartal som beskriver bolagets aktuella risksituation. I rap
porten framgår bland annat hur de olika riskerna utvecklas över tiden, samt hur 
relationen mellan totalrisk och kapital har utvecklats samt kvalitativ informa
tion om bolagets övriga risker som affärsrisker och operativa risker.

Bolaget är styrt av en mängd legala krav. Finansinspektionen är tillsyns
myndighet för de finansiella bolagen. Varje kvartal rapporterar bolaget till 
Finansinspektionen uppgifter om bland annat kapitalbas och solvensmargi
nal. Sedan 2007 rapporterar bolaget även in uppgifter enligt det så kallade 
trafikljussystemet. Trafikljussystemet är ett stresstest som görs för att kont
rollera att bolaget klarar av sina åtaganden även i perioder med kraftiga rörel
ser på de finansiella marknaderna. Länsförsäkringar Västernorrland uppfyller 
med god marginal de krav som ställts av myndigheterna 

Skadeförsäkringsrisk
Med skadeförsäkringsrisk avses risken för förluster till följd av att skadekostna
den blir större än förväntat. Bolaget tecknar såväl direkt skadeförsäkring som 
mottagen skadeåterförsäkring inom områdena sjukdom och olycksfall, egendom, 
ansvar, motorfordon, trafik samt mottagen livåterförsäkring. I bolagets styrande 
dokument regleras bolagets risktolerans avseende skadeförsäkringsrisk. 

För att reducera försäkringsrisken finns olika metoder. Riskminskning 
med avseende på osäkerheten i enskilda försäkringsavtal åstadkoms dels 
genom diversifiering, det vill säga genom att utöka portföljen med avtal som 
är oberoende av varandra, dels genom att säkerställa en i organisationen väl 
förankrad prissättningsprocess, så att premien i varje enskilt avtal motsvarar 
den faktiska riskexponeringen. 

För att säkerställa detta görs, inom ramen för prissättningsprocessen, 
löpande uppföljning av tariffer och vid behov görs även justeringar av dessa. 
Länsförsäkringar Västernorrland upprättar även detaljerade interna riktlinjer, 
riskurvalsregler, för att säkerställa en riktig bedömning och kvantifiering av den 
risk som tecknas. Riskurvalsreglerna revideras minst en gång per år och fastställs 
av vd. Ett viktigt led i detta är även besiktning av nya och befintliga risker. 

Riskurvalsreglerna anger också kvantitativa gränser för hur stor expone
ringen maximalt får vara inom olika riskområden. I riktlinjerna fastställs inom 
vilka försäkringsklasser, storlekar, geografiska områden och sektorer där 
bolaget är villigt att exponera sig för risk. På så sätt säkerställs en lämplig  
fördelning inom portföljen. Två särskilda riskbedömningsgrupper utvärderar 
löpande risker inom företags och lantbruksförsäkring respektive företags
motor och föreslår vid behov lämpliga åtgärder.

För att ytterligare begränsa riskerna i försäkringsrörelsen deltar bolaget i 
ett riskutbyte tillsammans med de 22 övriga bolagen i länsförsäkringsgruppen. 
Hanteringen av riskutbytet administreras inom det gemensamt ägda bolaget 
Länsförsäkringar AB. Riskutbytet innebär att de deltagande bolagen begränsar 
sina åtaganden i försäkringsavtalen upp till vissa – per riskslag – av styrelsen 
fastställda självbehåll, per skada, per händelse och totalt per skadeår. Åter
försäkringen tar alltså sikte på att begränsa bolagets kostnad för egen räk
ning, i första hand per enskild skada, i andra hand per händelse, och i tredje 
hand för det totala årsresultatet. 

Den del av skadekostnaden som överstiger självbehållet, netto efter återvin
ning från de skydd som Länsförsäkringar AB upphandlat på den externa åter
försäkringsmarknaden, för skadorna som omfattas av riskutbytet, sprids ut 
över länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB, med fastställda ande
lar utifrån affärsvolym, valda självbehåll och historiskt skadeutfall. Återför
säkringsprogrammen ger, med undantag för vissa risker, ett automatiskt 
skydd och kapacitet att teckna risker upp till vissa beloppsgränser. Risker som 
inte omfattas av den automatiska kapaciteten återförsäkras på marknaden för 
fakultativ återförsäkring. Programmen gäller kalenderårsvis. De förnyas eller 
omförhandlas varje år. Det externa katastrofskyddet har under året varit 
begränsat till 8 miljarder kronor totalt för de 23 länsförsäkringsbolagen  
och Länsförsäkringar Sak tillsammans. För katastrofskador som överstiger  
8 miljarder kronor har det under verksamhetsåret funnits ett internt återför
säkringsskydd inom länsförsäkringsgruppen som omfattar ytterligare cirka  
4,4 miljarder kronor. 

Skyddet för trafikskador är anpassat till begränsningarna i Trafikskadelagen. 
För skador som inträffar utomlands i länder med obegränsat ansvar finns en 
tilläggsförsäkring som ger ett obegränsat skydd. Risken att bolaget av misstag 
tecknar en risk som i sin helhet, eller till en del, inte täcks av bolagets återför
säkringsprogram är en processrisk, och är ett exempel på risk som definitions
mässigt hör hemma under rubriken ”Operativa risker”.

Premie och reservrisken är störst i skadeportföljer med lång avveck
lingstid, det vill säga avtal där de stora utbetalningarna tenderar att komma 
först många år framåt i tiden. Detta är särskilt märkbart inom trafik, sjuk 
och olycksfallförsäkring, vilka tillsammans utgör en relativt stor andel av 
bolagets avsättning för oreglerade skador. När det gäller trafikskador tillkommer 
även osäkerhet om den framtida kostnadsutvecklingen på grund av att föränd
rad lagstiftning och myndighetsbeslut i efterhand kan påverka hur trafikförsäk
ringen belastas med kostnader. 

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

Skadeförsäkringsrisker kan delas in i premierisker, reservrisker och kata
strofrisker. Innebörden av dessa begrepp och bolagets generella metoder för 
att hantera dessa typer av risker beskrivs nedan.

Premierisk
Premierisk är risken för förluster till följd av att driftskostnader och kostnader 
för nya skador inte täcks av premien och det är slumpmässigheten i kommande 
års skadeutfall som avses. Driftskostnaderna brukar antas vara konstanta 
och eventuell negativ avvikelse i dessa hanteras inom operativa risker. Skade
försäkringsrisker inkluderar koncentrationsrisker i försäkringsbeståndet. 
Inom Länsförsäkringar Västernorrland bedrivs affär av olika karaktär och 
riskbilden inom premierisk kan anses vara relativt differentierad.

Det finns olika metoder för att reducera premierisken. Riskminskning med 
avseende på osäkerheten i enskilda försäkringsavtal åstadkoms dels genom 
diversifiering, det vill säga genom att utöka portföljen med avtal som är obero
ende av varandra, del genom att säkerställa en i organisationen väl förankrad 
prissättningsprocess, så att premien i varje enskilt avtal motsvarar den faktiska 
riskexponeringen. För att säkerställa detta görs inom ramen för prissättnings
processen löpande uppföljning av tariffer och vid behov görs även justeringar 
 av dessa. Därutöver är huvudmetoden för styrning av teckningsrisker den 
affärsplan som utformas årligen och fastställs av styrelsen. Bolaget upprättar 
även detaljerade interna riktlinjer (riskurvalsregler) för att säkerställa en riktig 
bedömning och kvantifiering av den risk som tecknas. Riktlinjerna revideras 
minst en gång per år och fastställs av bolagets ledning. I riskurvalsreglerna 
fastställs inom vilka försäkringsklasser, storlekar, geografiska områden och 
sektorer där bolaget är villigt att exponera sig för risk. På så sätt säkerställs 
en lämplig fördelning inom portföljen. Merparten av sakförsäkringskontrak
ten löper på ett år med en inbyggd rättighet för försäkringsföretaget att 
avböja förlängning, eller att ändra villkor och förutsättningar vid förlängning.
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Reservrisk
Reservrisk är risken för att avsättningen för oreglerade skador inte räcker för 
att reglera inträffade skador. Risken kan vara betydande då alla inträffade 
skador normalt inte är kända och kostnaden för att slutreglera de kända 
skadorna kan vara mycket osäker. Den hanteras främst genom utvecklade 
aktuariella metoder och en noggrann kontinuerlig uppföljning av anmälda 
skador. Bolagets återförsäkringsskydd utgör det viktigaste instrumentet för 
skydd av höga skadekostnader. Ett lågt satt självbehåll för utvalda enskilda 
risker är ett starkt riskreducerande instrument. Villkorsutformningen är en 
annan viktig faktor som har inverkan på risken och livslängden i reserverna. 
Tydliga reservsättningsrutiner och en över tiden stabil skadehantering på 
individuell nivå är en förutsättning för minskad reservrisk. 

Katastrofrisk
Katastrofrisk är risken för förluster till följd av att extrema väderförhållanden, 
naturkatastrofer, epidemier eller katastrofer orsakade av mänskliga aktiviteter 
leder till mycket stora skadebetalningar. Länsförsäkringar Västernorrlands 
verksamhetsområde är i första hand Västernorrlands län, vilket inne bär att de 
risker bolaget tecknat är koncentrerade till en förhållandevis liten region. Detta 
medför en relativt stor risk att flera enskilda försäkringar blir skadedrabbade 
vid en större skada som exempelvis en stormskada eller andra naturkatastrofer. 
Främst är det olika typer av egendomsförsäkring (exempelvis fastighets, lant
bruk/skogs och villaförsäkring) som är särskilt känsliga för denna geografiska 
koncentration. Bolaget är också exponerat för katastrofskador som inträffar i 
de övriga länsförsäkringsbolagen (se ovan beskrivna riskutbyte med de övriga 
22 länsförsäkringsbolagen) Detta åtagandet är bolagets enskilt största expone
ring som träder in då länsförsäkringsgruppens externa katastrofskydd är uttömt. 

Känslighet för risker hänförliga till försäkringsavtal
Avsättningarna för skadeförsäkringar är känsliga för förändringar i de väsent
liga antaganden som antytts ovan. Känsligheten för förändringar av några av 
dessa antaganden är svår att kvantifiera, exempelvis förändringar i regleringen 
av trafikförsäkringen. Nedanstående känslighetsanalyser har genomförts 
genom att mäta effekten på vinst före skatt och eget kapital av rimligt sannolika 
förändringar i några centrala antaganden. Effekterna har mätts antagande  

för antagande, med övriga antaganden konstanta och utan någon hänsyn till  
eventuella diversifieringseffekter. 

 Känslighetsanalys, teckningsrisken
Inverkan på  

vinst före skatt Inverkan på EK

1% förändring i totalkostnadsprocent +/— 4 635 3 616

1% förändring i premienivån +/— 4 594 3 583

1% förändring i skadefrekvens +/— 3 071 2 395

10% förändring i premier  
för avgiven återförsäkring +/— 4 087 3 188

Faktiska skadeanspråk jämfört med tidigare uppskattningar
Utöver känslighetsanalysen utgör också tidigare års skattningar av skade
kostnaden för enskilda skadeår ett mått på bolagets förmåga att förutse  
den slutliga skadekostnaden. Tabellen nedan visar kostnadsutvecklingen för 
skadeåren 2006 —2016 före återförsäkring. 

Av den övre delen av tabellen framgår hur skattningen av den totala 
skadekostnaden per skadeår, exklusive mottagen återförsäkring och skade
regleringskostnader, utvecklas årsvis. Den nedre delen visar hur stor del av 
detta som finns i balansräkningen. 

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

Bolaget har styrande dokument (Policy för kapitalförvaltning, Placerings
riktlinjer, Riktlinje för skuldtäckning) som anger hur bolaget får placera till
gångarna och till vilken risk detta får ske. De styrande dokumenten revideras 
minst en gång per år och beslutas av styrelsen. I detta regelverk har bolaget 
även tagit hänsyn till de legala krav som kan påverka hur bolaget får placera 
kapitalet.

Skadekostnad före återförsäkring, exklusive mottagen och utflyttad affär

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

Uppskattad skadekostnad:

I slutet av skadeåret 264 586 250 914 267 346 295 410 378 397 290 664 249 464 289 323 281 487 275 232 322 275 3 731 373

Ett år senare 265 620 262 958 270 523 287 344 380 657 302 620 253 932 333 414 270 975 267 875

Två år senare 270 290 257 323 280 383 290 760 373 128 297 353 254 594 345 803 291 272

Tre år senare 271 277 258 499 276 585 281 397 371 622 296 972 254 428 336 309

Fyra år senare 272 399 257 412 275 434 281 258 371 213 300 126 246 485

Fem år senare 268 842 253 323 275 105 282 363 375 673 288 417

Sex år senare 271 934 254 519 268 063 271 917 360 510

Sju år senare 271 664 251 449 261 703 268 396

Åtta år senare 270 056 250 006 256 462

Nio år senare 271 881 245 189

Tio år senare 262 766

Elva år senare

Nuvarande skattning 262 766 245 189 256 462 268 396 360 510 288 417 246 485 336 309 291 272 267 875 322 275 3 145 956

Totalt utbetalt 253 745 233 235 246 981 255 655 346 414 271 191 225 020 315 074 261 141 224 138 184 908 2 817 502

Kvarstående skadekostnad 9 021 11 954 9 481 12 741 14 096 17 226 21 465 21 235 30 131 43 737 137 367 328 454

Avsättning upptagen i  balansräkningen 9 021 11 954 9 481 12 741 14 096 17 226 21 465 21 235 30 131 43 737 137 367 328 454

Avsättn. 2005 och tidigare 24 961

Summa avsättning i balansräkningen 9 021 11 954 9 481 12 741 14 096 17 226 21 465 21 235 30 131 43 737 137 367 353 415

Avsättning avseende mottagen återförsäkring alla skadeår 294 562

Avsättning avseende överlåtelseaffär inklusive livräntor 210 196

Avsättning avseende skaderegleringskostnader alla skadeår 21 298

Summa avsättning upptagen i balansräkningen 879 471
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Det övergripande målet för Länsförsäkringar Västernorrlands kapitalförvalt
ning är att säkerställa att bolagets åtagande gentemot försäkringstagarna 
alltid kan fullföljas. Förvaltningen ska eftersträva en stabil avkastning över tid, 
vilket innebär att avkastningen inte bör fluktuera i för hög grad mellan åren.

Finansutskottet tar årligen, eller oftare om skäl finns, fram förslag till ny 
normalportfölj. I syfte att skapa meravkasting utöver vad normalportföljen 
ger, har bolaget valt en aktiv förvaltning av tillgångarna, vilket i sin tur medför 
att den faktiska fördelningen av tillgångarna kan avvika från normalportföljen. 
Styrelsen tar därmed ställning dels till vilken risknivå som ska gälla för förvalt
ningen, och dels vilket mandat som ges till den operativa förvaltningsorganisa
tionen att söka höja avkastningen genom att avvika från normalportföljen.

Bolagets finansutskott tar beslut om den löpande förvaltningen. Den ope
rativa förvaltningsorganisationen effektuerar besluten. Eventuella avvikelser 
från det mandat finansutskottet erhållit från styrelsen rapporteras omgå
ende till styrelsen. Finansutskottet och styrelsen erhåller regelbundet en 
finansrapport där det framgår hur förvaltningen gått och hur bolagets place
ringstillgångar är placerade. Alla typer av avvikelser gentemot bolagets policy 
och riktlinjer för kapitalförvaltningen rapporteras i finansrapporten.

Aktierisk
Aktierisk är koncernens enskilt största marknadsrisk. Aktieexponeringen är 
totalt 899 (899) Mkr. Aktieplaceringarna sker i huvudsak i Länsförsäkringar 
ABaktier, aktier i dotterbolag, aktiefonder och enskilda aktier. Aktier i dotter
bolag om 170,1 Mkr består av fastighetsexponering via innehaven i Humlegår
den Holding 1. Risknivån bestäms i normalportföljen och sätts av styrelsen 
utifrån bolagets förväntade resultat i kärnverksamheten. Bra försäkrings
resultat ökar utrymmet att ta risk i kapitalförvaltningen och tvärtom. För att 
säkerställa att risknivån behålls inom givna ramar finns limiter uppsatta för 
respektive geografisk marknad. Derivat kan användas för att effektivisera och 
skydda förvaltningen, negativa positioner får inte tas. Vidare används stoploss 
teknik för att minska innehav som utvecklas åt fel håll. Bolaget har två egna 
förvaltare som ansvarar för fördelningen inom normalportföljen, varav en 
aktieförvaltare och en ränteförvaltare.

Känslighetsanalys aktiekursrisk 
Inverkan på resultat före skatt vid 10 procent nedgång i aktiekurser är minus 
97,1 (89,9) Mkr.

Valutakursrisk
Exponering mot utländska valutor förekommer i aktier, aktiefonder och lån, 
till ett sammanlagt värde vid årets slut på 85,7 (59,4) Mkr.

Känslighetsanalys valutakursrisk
Inverkan på resultat före skatt vid 10 procent nedgång i valutakurser är —8,7  
(2,5) Mkr.

Ränterisk
Placeringar i räntebärande värdepapper uppgår totalt till 722,2 (693,1) Mkr och 
består i huvudsak av svenska statspapper. Durationen i ränteportföljen uppgår 
för närvarande till 1,31 (2,42) år och den genomsnittliga räntebindningstiden är 
2,4 (3,8) år.

Känslighetsanalys ränterisk (Mkr)
Marknadsvärdet av dessa tillgångar förändras vid 1 procent förändring av den  
allmänna räntenivån med 11,2 (14,8) Mkr.

Fastighetsrisk
Exponeringen i fastigheter uppgår till totalt 9,0 (9,0) Mkr. Den mest betydande 
fastighetsrisken är att fastighetsvärdena går ned till följd av olika omvärlds
förändringar. För Länsförsäkringar Västernorrlands del är fastighetsrisken 
begränsad i och med att fastigheter endast utgör en mindre del av bolagets 
placeringstillgångar. 

Känslighetsanalys fastighetsrisk (Mkr)
Inverkan på resultat före skatt om direktavkastningskravet ökar med 
1 procent är minus 0,1 (0,1) Mkr.

Motpartsrisk
Motpartsrisk avser de resultateffekter som uppstår om en utgivare eller  
motpart i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sina förpliktelser. För  
att begränsa motpartsrisken i placeringar i räntebärande värdepapper har 
bolaget fastställt vilken den lägsta kreditvärdering en emittent ska ha. Minimi
kravet är BBB eller lägre för räntebärande värdepapper, dock får dessa place
ringar högst uppgå till 10 procent av placeringsportföljen. Dessutom finns 
begränsningar om hur mycket man kan placera hos olika emittenter. Dessa 
begränsningar styrs med utgångspunkt från gällande skuldtäckningsregler.

 Motpartsrisken i avgiven återförsäkring är risken att betalning inte erhålls 
från återförsäkringsgivare i enlighet med återförsäkringsavtalen. För att 
begränsa denna risk har länsförsäkringsgruppen ett särskilt regelverk för 
vilka externa återförsäkringsgivare som får användas. Minimikravet är att 
återförsäkringsgivare ska ha minst Arating enligt Standard & Poor’s när det 
gäller affär med lång avvecklingstid och minst BBBraiting på övrig affär. 
I detta avseende är affär med lång avvecklingstid affär som beräknas ha en 
längre avvecklingstid än fem år. Dessutom eftersträvas en spridning på ett 
flertal olika återförsäkrare.

Länsförsäkringar Västernorrland har på balansdagen 162 (205) Mkr i återför
säkrares andel av oreglerade skador, inga finansiella tillgångar som är förfallna 
till betalning eller som är nedskrivna och inte heller någon pant, annan säkerhet 
eller garantier utställda av tredje part för de finansiella tillgångarna. Det finns inte 
några finansiella tillgångar som har ett nedskrivningsbehov eller är oreglerade. 

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att ett företag får svårigheter att fullgöra åtagan
den som är förenade med finansiella och försäkringstekniska skulder. För 
Länsförsäkringar Västernorrland är likviditet normalt inget problem, eftersom 
premierna i försäkringsrörelsen betalas in i förskott och stora skadeutbetal
ningar ofta är kända långt innan de förfaller.

Risker i övrig verksamhet
Förutom sakförsäkringsverksamheten säljer bolaget livförsäkringar och 
bankprodukter till kunderna för Länsförsäkringar Livs respektive Länsförsäk
ringar Banks räkning. Som ersättning för detta erhåller Länsförsäkringar  
Västernorrland en provision. Den ersättning som bolaget erhåller från Läns
försäkringar Liv är till viss del förenad med ett annullationsansvar, vilket innebär 
återbetalningsskyldighet av erhållen provision om en kund slutar att betala  
in sina premier. Denna risk är relativt begränsad eftersom det återstående 
annullationsansvaret bara är ett år. 

I avtalet med Länsförsäkringar Bank regleras hur provisionsersättning 
beräknas i den förmedlade bankaffären. I detta avtal framgår även att Läns
försäkringar Västernorrland ska stå för 80 procent av de kreditförluster som 
eventuellt uppkommer på de lån som bolaget förmedlat till Länsförsäkringar 
Bank. Det finns dock en begränsning i avtalet som innebär att bolagets ansvar 
maximalt kan uppgå till det enskilda årets totala ersättning från banken, vilket 
innebär att denna risk är begränsad till cirka 32,1 Mkr.

Operativa risker
En viktig del av Länsförsäkringar Västernorrlands riskhantering är process
arbetet. En väl styrd process tydliggör för medarbetare på alla nivåer inom vilka 
ramar som verksamheten ska bedrivas. Processerna är även utgångspunkten 
för riskanalyserna, 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. Länsförsäkringar 
Västernorrland är sedan flera år tillbaka miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004. 

Funktioner för riskkontroll, compliance och oberoende granskning har, 
som tidigare beskrivits, bland annat till uppgift att på olika sätt identifiera, 
hantera och granska bolagets operativa risker.



34 Länsförsäkringar Västernorrland 2016   Noter

Not 3 Tilläggsupplysningar angående försäkringsrörelsen 

Totalt
Olycksfall och 

sjukdom
Motorfordon 

 3:e man
Motorfordon 

övriga klasser
Brand- och annan 

egendomsskada
Allmän 

ansvarighet Rättsskydd
Summa direkt 

försäkring
Mottagen  

återförsäkring

Premieinkomst, brutto 487 341 23 990 83 263 121 232 207 203 12 684 11 039 459 411 27 930

Premieintäkt, brutto 481 158 23 328 83 250 120 236 204 342 12 507 10 888 454 551 26 607

Försäkringsersättning, brutto —316 826 —4 798 —18 452 —84 423 —173 073 —8 917 —5 939 —295 601 —21 225

Driftskostnader, brutto —97 465 —5 831 —14 826 —24 017 —47 313 —2 711 —2 542 —97 240 —225

Resultat avgiven återförsäkring —60 915 —3 823 —31 790 —748 —21 744 —1 692 —1 118 —60 915 0

Skadeprocent, brutto 65,8 20,6 22,2 70,2 84,7 71,3 54,5 65,0 79,8

Not 4 Premieinkomst

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Direkt försäkring i Sverige 459 411 451 975 459 411 451 975

Mottagen återförsäkring 27 930 28 444 27 930 28 444

Summa 487 341 480 419 487 341 480 419

Not 5 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Överförd kapitalavkastning 28 279 9 112 28 279 9 112

Räntesats%, exklusive Trafikaffär 1,00 0,57 1,00 0,57

Räntesats%, Trafikaffär 1,25 1,5 1,25 1,5

 Basen för kapitalavkastningen av skadeverksamhetens kassaflöden bestäms som sum
man av halva premieintäkten f.e.r och genomsnittet under året av avsättning för oregle
rade skador f e r. Som räntesats tillämpas den under året genomsnittliga riskfria räntan 
på en 90dagars statsskuldväxel plus en procentenhet för samtliga försäkringsklasser 
utom trafik. I trafik beräknas den som medelvärdet av räntan på 7åriga svenska stats
obligationer över de senaste fem åren.

Not 6 Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Försäkringsersättningar f e r

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Utbetalda försäkringsersättningar 343 958 342 595 23 507 59 436 320 451 283 159

Driftskostnader för skadereglering 35 444 34 991 0 0 35 444 34 991

Utbetalda försäkringsersättningar 379 402 377 586 23 507 59 436 355 895 318 150

Not 7 Driftkostnader

Koncernen Moderbolaget

Funktionsindelade driftskostnader 2016 2015 2016 2015

Anskaffningskostnader 72 119 59 509 72 119 59 509

Minskning/ökning av förutbetalda anskaffningskostnader —67 —40 —67 —40

Administrationskostnader 25 172 28 438 25 046 28 312

Provisioner i avgiven återförsäkring 367 365 367 365

Summa driftskostnader 97 591 88 272 97 465 88 146

Totala driftskostnader före funktionsindelning Koncernen Moderbolaget

Kostnadsslagsindelade driftskostnader 2016 2015 2016 2015

Provisioner och vinstandelar i mottagen återförsäkring 224 212 224 212

Personalkostnader 103 646 106 981 103 646 106 981

Lokalkostnader 8 206 8 069 8 206 8 069

Avskrivningar 1 186 1 975 1 006 1 795

Övriga kostnader 84 397 72 932 84 397 72 932

Omkostnadsbidrag för förmedlad affär —42 024 —39 998 —42 024 —39 998

Summa totala driftskostnader 155 635 150 171 155 455 149 991

Avgår

Driftskostnad för finans och fastighet 6 516 6 350 6 516 6 350

Kostnader för förmedlad affär, netto 16 084 20 558 16 030 20 504

Skaderegleringskostnader 35 444 34 991 35 444 34 991

Summa avdrag 58 044 61 899 57 990 61 845

Driftskostnader 97 591 88 272 97 465 88 146
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Not 9 Nettoresultat av finansiella instrument

Nettoresultat av finansiella instrument, moderbolaget

Tillgångar och skulder värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen

Via identifiering
Innehav för  

handelsändamål
Lånefordringar och 

kundfordringar Summa

Tillgångar 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 74 593 47 295 74 593 47 295

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 16 426 10 218 16 426 10 218

Övriga placeringstillgångar 2 060 0 2 060

Derivat —14 597 —3 032 —14 597 —3 032

Summa nettoresultat 91 019 59 573 —14 597 —3 032 0 0 76 422 56 541

Nettoresultat av finansiella instrument, koncernen

Tillgångar och skulder värderade till  
verkligt värde via resultaträkningen

Via identifiering
Innehav för  

handelsändamål
Lånefordringar och 

kundfordringar Summa

Tillgångar 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 110 039 80 264 110 039 80 264

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 16 426 10 218 16 426 10 218

Övriga placeringstillgångar 2 060 0 2 060

Derivat —14 597 —3 032 —14 597 —3 032

Summa nettoresultat 126 465 92 542 —14 597 —3 032 0 0 111 868 89 510

Kapitalavkastning och intäkter, moderbolaget och koncernen

2016 2015

Hyresintäkter från byggnader och mark 84 66

Utdelning på aktier och andelar 1 794 2 096

Ränteintäkter m m

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 12 570 17 242

Övriga ränteintäkter

Realisationsvinster 

Aktier och andelar 14 621 12 315

Räntebärande värdepapper 4 935 8 361

Ränteterminer 7 120 7 904

Summa kapitalavkastning, intäkter 41 124 47 984

Summa ränteintäkter enligt ovan 12 570 17 242

 Varav från finansiella tillgångar som inte värderas till verkligt värde  
med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen 0 0

Not 8 Övriga tekniska kostnader

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

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

administrationen av Trafikskadenämnden.
TFF:s egna intäkter utgörs främst av betalda trafikförsäkringsavgifter och finansiella 

intäkter. Driftskostnaderna och skadekostnaderna överstiger regelmässigt intäkterna 
och det uppkommer årligen ett nettounderskott i TFF:s verksamhet. Av regler i trafik
skadelagen följer att medlemsbolagen har ett solidariskt ansvar att finansiera detta  
nettounderskott. Underskottet fördelas mellan medlemsbolagen på basis av bolagens 
premievolym för trafikförsäkring genom en årlig avräkning som fastställs av TFF:s stämma.

Nettounderskottet redovisas i enlighet med Finansinspektionens uttalade uppfatt
ning och en branschgemensam rekommendation.

Länsförsäkringar Västernorrlands solidariska ansvar av TFF uppgår till cirka 0,8 procent.
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Not 9 Nettoresultat av finansiella instrument, forts

Kapitalavkastning, och kostnader, moderbolaget och koncernen

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Driftskostnader från byggnader och mark —221 —175 —221 —175

Kapitalförvaltningskostnader —6 516 —6 350 —6 516 —6 350

Räntekostnader m m

Övriga räntekostnader 0 —30 0 —30

Valutakursförluster, netto —2 401 —1 660 —2 401 —1 660

Realisationsförluster

Aktier och andelar —3 166 —2 210 —3 166 —2 210

Räntebärande värdepapper —4 424 —7 387 —4 424 —7 387

Derivat —18 898 —9 838 —18 898 —9 838

Summa kapitalavkastning, kostnader —35 626 —27 650 —35 626 —27 650

Summa räntekostnader enligt ovan 0 —30 0 —30

 Varav från finansiella skulder som inte värderas till verkligt värde med 
värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen 0 —30 0 —30

Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar, moderbolaget

Orealiserade vinster Orealiserade förluster

2016 2015 2016 2015

Orealiserat resultat

Aktier och andelar 61 344 36 373 0 0

Räntebärande värdepapper 3 345 0 0 —9 141

Derivat 0 0 —418 0

Övriga finansiella tillgångar 0 2 060 0 0

Summa orealiserade vinster och förluster 64 689 38 433 —418 —9 141

Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar, koncernen

Orealiserade vinster Orealiserade förluster

2016 2015 2016 2015

Orealiserat resultat

Fastigheter

Aktier och andelar 96 791 69 342 0 0

Räntebärande värdepapper 3 345 0 0 —9 141

Derivat 0 0 —418 0

Övriga finansiella tillgångar 0 2 060 0 0

Summa orealiserade vinster och förluster 100 136 71 402 —418 —9 141

Not 10 Övriga intäkter/kostnader

Övriga intäkter
Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Provisioner från Liv, Bank och Fond 36 808 34 426 36 808 34 426

Summa övriga intäkter 36 808 34 426 36 808 34 426

Övriga kostnader

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Driftskostnader för Liv, Bank och Fond —52 892 —54 984 —52 838 —54 930

Summa övriga kostnader —52 892 —54 984 —53 838 —54 930
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Not 11 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Aktuell skatt på årets resultat 40 40 0 0

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt på orealiserade vinster/förluster —14 140 —6 444 —14 140 —6 444

Uppskjuten skatt på förlustavdrag 7 500 —6 000 7 500 —6 000

Uppskjuten skatt på avsättningar —597 —645 —597 —645

Skatt på årets resultat —7 197 —13 049 —7 237 —13 089

Uppskjuten skatt på övrigt totalresultat —40 —40

Skatt —7 237 —13 089 —7 237 —13 089

Redovisad effektiv skatt —7 237 —13 089 —7 237 —13 089

Gällande skattesats, % 22,0 22,0 22,0 22,0

Effektiv skattesats, % 10,8 14,1 22,6 21,9

Koncernen Moderbolaget

Avstämning effektiv skatt 2016 2015 2016 2015

Resultat före skatt 67 308 92 661 32 041 59 872

Skatt enligt gällande skattesats 
 för moderbolaget 22% —14 808 —20 385 —7 049 —13 172

Skatt resultaträkningen —7 197 —13 049 —7 237 —13 089

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader/skattepliktiga intäkter 7 578 7 272 —221 19

Ej aktiverade underskottsavdrag 33 64 33 64

Avstämning för skatter:

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver —40 911 —40 911 — —

Uppskjuten skatt på orealiserade vinster —96 484 —82 344 —96 484 —82 344

Uppskjuten skatt på underskottsavdrag 31 500 24 000 31 500 24 000

Uppskjuten skatt på avsättning för pensioner 2 071 2 668 2 071 2 668

Summa uppskjuten skatt —103 824 —96 587 —62 913 —55 676

Not 13 Rörelsefastigheter 

Koncernen

Räkenskapsåret 2016/2015 2016 2015

Ingående redovisat värde 9 000 9 000

Omvärdering 720 540 

Ackumulerade avskrivningar —720 —540

Utgående redovisat värde 9 000 9 000

Moderbolaget

2016 2015

Anskaffningsvärde 3 232 3 232

Verkligt värde 9 000 9 000

Not 12 Immateriella tillgångar

Koncernen Moderbolaget

Inventarier 2016 2015 2016 2015

Anskaffningsvärde

Ingående balans 2 951 0 2 951 0

Övriga förvärv 2 951 2 951

Avyttringar och utrangeringar —2 951 0 —2 951 0 

Utgående balans 0 2 951 0 2 951

Av— och nedskrivningar

Ingående balans 0 0 0 0

Årets avskrivningar 0 0 0 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0

Utgående balans 0 0 0 0

Redovisade värden 0 2 951 0 2 951

Not 14 Koncernföretag

Innehav i dotterföretag
Dotterföretagets 

säte, land Ägarandel i %

2016 2015

Fastighetsförvaltningsbolaget Gården 35 AB Härnösand, Sverige 100 100

Moderbolaget

2016—12—31 2015—12—31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 16 001 16 001

Inköp 0 0

Likvidationer 0 0

Utgående balans 31 december 16 001 16 001

Ackumulerade uppskrivningar

Vid årets början 29 735 29 735

Utgående balans 31 december 29 735 29 735

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början 0 0

Utgående balans 31 december 0 0

Redovisat värde den 31 december 45 736 45 736

Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterföretag

Dotterföretag / 
Organisationsnummer / Säte

Antal 
andelar

Andel 
 i%

Redovisat 
värde

Eget 
kapital

Årets 
resultat

Fastighetsförvaltningsbolaget 
Gården 35 AB, 556683—4031, 
Härnösand 1 000 100 45 736 104 103 73 227
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Not 15 Andelar i intresseföretag

Koncernen, ackumulerade anskaffningsvärden 2016-12-31 2015-12-31

Redovisat värde vid årets ingång 7 957 7 957

Aktieägartillskott 0 0

Redovisat värde vid årets utgång 7 957 7 957

Koncernen, ackumulerade nedskrivningar

Redovisat värde vid årets ingång —2 016 —1 488

Årets nedskrivning 0 —528

Redovisat värde vid årets utgång 5 941 5 941
1) Andel i intresseföretagets resultat efter skatt och minoritet i intresseföretaget. Nedan specificeras koncernmässiga värden avseende ägd andel av intäkter, resultat, tillgångar och skulder.

2016 Land Intäkter Resultat Tillångar Skulder Eget kap Ägd andel i%

Intresseföretag

Moderbolagets:

Länsförsäkringar i Norr Holding AB Sverige 5 941 5 941 25

2015

Intresseföretag

Moderbolagets:

Länsförsäkringar i Norr Holding AB Sverige 5 941 5 941 25

Moderbolagets andelar i intresseföretag

Intresseföretag

2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 7 957 7 957

Aktieägartillskott 0 0

Försäljningar 0 0

Utgående balans 31 december 7 957 7 957

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början —2 016 —1 488

Årets nedskrivning 0 —528

Utgående balans 31 december —2 016 —2 016

Redovisat värde vid årets utgång 5 941 5 941

Specifikation av moderbolagets (samägarens) direkt ägda innehav av andelar i intresseföretag

Företag, orgisationsnummer och säte 
2016

Röst- och 
kapitalandel,

% Redovisat värde

Intresseföretag

Länsförsäkringar i Norr Holding AB, 5567641435, Umeå 25 5 941

5 941

2015

Intresseföretag

Länsförsäkringar i Norr Holding AB, 5567641435, Umeå 25 5 941

5 941

För mer information om moderbolagets intresseföretag se not 1.

Fordringar på koncernföretag, intresseföretag

Fordringar på koncernföretag Fordringar på intresseföretag

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 130 130 0 0

Försäljningar 0 0 0 0

Utgående balans 31 december 130 130 0 0
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Not 16 Finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar, moderbolaget

Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

Via identifiering Innehav för handelsändamål
Lånefordringar och 

kundfordringar Summa

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Tillgångar

Andra finansiella placerinsgtillgångar

Aktier och andelar 759 454 722 496 759 454 722 496

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 722 202 693 112 722 202 693 112

Derivat 314 730 314 730

Övriga finansiella placeringstillgångar 8 533 8 277 8 533 8 277

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 176 136 176 136

Fordringar

Övriga fordringar 52 866 47 838 52 866 47 838

Andra tillgångar

Kassa och bank 61 222 61 122 28 528 61 122

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 2 184 3 253 2 184 3 253

Finansiella skulder, moderbolaget

Övriga finansiella skulder Summa redovisat/verkligt värde

2016 2015 2016 2015

Skulder

Övriga skulder 13 980 9 666 13 980 9 666

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 933 23 791 20 933 23 791

Summa 34 913 33 457 34 913 33 457

Finansiella tillgångar, koncernen

Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

Via identifiering Innehav för handelsändamål
Lånefordringar och 

kundfordringar Summa

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Tillgångar

Andra finansiella placerinsgtillgångar

Aktier och andelar 965 048 892 643 965 048 892 643

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 722 202 693 112 722 202 693 112

Derivat 314 730 314 730

Övriga finansiella placeringstillgångar 8 533 8 277 8 533 8 277

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 176 136 176 136

Fordringar

Övriga fordringar 52 866 47 838 52 866 47 838

Andra tillgångar

Kassa och bank 28 621 61 215 28 621 61 215

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 2 184 3 253 2 184 3 253

Finansiella skulder, koncernen

Övriga finansiella skulder Summa redovisat/verkligt värde

2016 2015 2016 2015

Skulder

Övriga skulder 13 980 9 666 13 980 9 666

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 933 23 791 20 933 23 791

Summa 34 913 33 457 34 913 33 457
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Not 16 Finansiella tillgångar – moderbolaget, forts

Anskaffningsvärden och verkliga värden på aktier och andelar koncernen/moderbolaget

Anskaffningsvärde Verkligt värde

Noterade svenska aktier och andelar 49 300 67 810

Onoterade svenska aktier och andelar 1) 227 127 617 703

Noterade utländska aktier och andelar 60 703 73 941

Summa moderbolaget 337 130 759 454

Tillkommer; koncernen

Humlegården: I 45 736 205 594

Summa koncernen/moderbolaget 382 866 965 048

1) Varav aktier i Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar Mäklarservice AB och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB 227 127 617 703

Anskaffningsvärden och verkliga värden på obligationer och andra räntebärande värdepapper

Utgivna av
Rating  

(Standard & Poor’s)
Upplupet 

anskaffningsvärde Verkligt värde

Noterade:

Svenska staten AAA 153 665 158 524

Svenska bostadsinstitut AAA 103 188 101 582

Mellanstatliga organisationer AAA 169 243 170 249

Borås Kommun, FRN AA+ 15 000 15 093

Göteborgs Kommun FRN AA+ 5 010 5 026

Lunds Kommun FRN AAA 15 000 15 269

Stockholm kommun 2021 FRN AAA 12 000 12 067

Örebro Kommun, FRN AA+ 6 000 6 022

Örebro Kommun, FRN GREEN AA+ 4 013 4 012

Corem 2018 FRN Saknar rating 5 033 5 023

D.Carnegie FRN Saknar rating 10 000 10 150

Fastighets AB Förvaltaren AA— 8 000 7 986

Fastighets AB Förvaltaren AA— 2 000 1 991

Fastighetspartner FRN Saknar rating 9 850 10 058

Fortum FRN BBB+ 10 184 10 011

General Electric FRN AA— 20 282 20 204

Hemsö Fastigheter FRN A— 8 000 8 064

Husqvarna FRN Saknar rating 8 000 8 118

Kövern AB FRN Saknar rating 9 000 9 146

LF Bank FRN BBB+ 10 000 10 161

Meda FRN Saknar rating 2 986 3 071

Moberg Pharma FRN Saknar rating 5 040 5 156

SAGAX FRN Saknar rating 15 000 15 188

Sandvik FRN BBB 10 184 10 079

SCA FRN A— 9 091 9 009

SCA FRN A— 15 132 15 002

SEB FRN A+ 9 990 10 000

SEB Microfinance fund Saknar rating 1 250 1 479

SEB Microfinance fund III Saknar rating 5 000 5 198

SEB Microfinance fund IV Saknar rating 5 000 5 072

Swedbank FRN Senior AA— 9 180 9 013

Swedbank FRNSenior AA— 10 252 10 117

Swedbank Perp BBB 8 462 9 018

Telia Obligation fixed A— 8 973 9 136

Vasakronan FRN Saknar rating 10 000 9 952

Ångpanneföreningen FRN Saknar rating 7 000 6 956

Summa 716 008 722 202
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Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde, moderbolaget

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 135 558 154 346 623896 568 150 759 454 722 496

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 722 202 693 112 722 202 693 112

Derivat 314 730 314 730

Övriga finansiella placeringstillgångar 8 533 8 277 8 53 8 277

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 2 184 3 253 2 184 3 253

Summa tillgångar 859 944 850 711 314 730 632 429 576 427 1 492 687 1 427 868

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde, koncernen

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 135 558 154 346 738 297 965 048 892 643

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 722 202 693 112 722 202 693 112

Derivat 314 730 314 730

Övriga finansiella placeringstillgångar 8 533 8 277 8 533 8 277

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 2 184 3 253 2 184 3 253

Summa tillgångar 859 944 850 711 314 730 8 533 746 574 1 698 281 1 598 015

Not 17 Återstående löptid finansiella skulder se not 16

Återstående löptid På anfordran <1 månad 1–3 mån 3–12 mån 1–5 år Längre än 5 år

Övriga skulder 500 5 110 4 237 4 133

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäktter 181 13 671 1 170 5 911

Summa 681 18 781 5 407 10 044

Not 16 Finansiella tillgångar – moderbolaget, forts

Förfallostruktur obligationer och andra räntebärande värdepapper

Mindre än 1 år 195 293

1–5 år 455 557

5–10 år 32 123

Större än 10 år 39 229

Derivat

Valutaterminer 314

Summa 314

Anskaffningsvärden och verkliga värden på övriga finansiella placeringstillgångar 

Anskaffningsvärde Verkligt värde

Bostadsrätt i Brf Bigarråträdet 3 Kungsholmen, Stockholm 851 3 848

Bostadsrätt i Brf Körsbärsträdet 25 Kungsholmen, Stockholm 790 3 774

Summa 1 641 7 622

I Länsförsäkringar Västernorrlands balansräkning uppgår verkligt värde och redovisat 
värde till samma belopp för samtliga finansiella tillgångar och skulder. När det gäller 
balansposterna aktier och andelar och obligationer och andra räntebärande värdepapper, 
har verkligt värde fastställts som aktuell köpkurs på aktiva marknader. När det gäller 
derivattillgångar har verkligt värde fastställts med hjälp av värderingsmodeller (se not 1 
redovisningsprinciper ovan). För andelar i bostadsrättsföreningar har verkligt värde fast
ställts genom aktuell köpkurs för motsvarande bostadsrätter inom samma geografiska 
område. Redovisat värde för dessa andelar uppgår till 6 193 tkr (7 622). Marknaden för 
dessa andelar är i Stockholm. Någon avsikt att avyttra andelarna finns inte. För övriga 
tillgångar och skulder är anskaffningsvärdet en tillräcklig approximation av verkligt värde 

eftersom löptiden på dessa finansiella tillgångar och skulder är mycket kort (mindre än 6 
månader). 

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

Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden
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Not 18 Fordringar avseende direkt försäkring

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Fordringar hos försäkringstagare 131 258 134 008 131 258 134 008

Summa fordringar avseende direkt 
försäkring 131 258 134 008 131 258 134 008

Av fordringar på försäkringstagare förväntas 0 KSEK (0) bli återvunna mer än tolv  
månader efter balansdagen.

Not 20 Kassa och bank

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Kassa och bank 28 621 61 215 28 528 61 122

Summa Kassa och bank 28 621 61 215 28 528 61 122

Not 21 Upplupna ränteintäkter

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Upplupna ränteintäkter 2 184 3 253 2 184 3 253

Summa Upplupna ränteintäkter 2 184 3 253 2 184 3 253

Av upplupna ränte och hyresintäkter förväntas 0 KSEK (0) bli återvunna mer än 
 12 månader efter balansdagen.

Not 23 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Förutbetalda hyror 1 774 1 767 1 774 1 767

Förutbetalda kostnader 2 000 1 860 2 000 1 860

Summa övriga förutbetalda kostnader 
 och upplupna intäkter 3 774 3 627 3 774 3 627

Av upplupna ränte och hyresintäkter förväntas 0 (0) KSEK bli återvunna mer än  
12 månader efter balansdagen.

Not 25 Överavskrivning/Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan, moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31

Inventarier

Ingående balans 1 januari 738 738

Årets avskrivningar utöver plan 0 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Utgående balans 31 december 738 738

Utjämningsfond 10 535 10 535

Säkerhetsreserv

Ingående balans 1 januari 174 686 174 686

Årets avsättning 0 0

Utgående balans 31 december 174 686 174 686

Summa obeskattade reserver 185 959 185 959

Not 19 Materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

Inventarier 2016 2015 2016 2015

Anskaffningsvärde

Ingående balans 27 184 30 432 27 184 30 432

Övriga förvärv 114 527 114 527

Avyttringar och utrangeringar —2 905 —3 775 —2 905 —3 775

Utgående balans 24 393 27 184 24 393 27 184

Av- och nedskrivningar

Ingående balans —20 894 —21 710 —20 894 —21 710

Årets avskrivningar —1 006 —1 796 —1 006 —1 796

Avyttringar och utrangeringar 2 543 2 612 2 543 2 612

Utgående balans —19 357 —20 894 —19 357 —20 894

Redovisade värden 5 036 6 300 5 036 6 300

Not 22 Förutbetalda anskaffningskostnader

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Avsättning för förutbetalda 
anskaffningskostnader 9 201 9 134 9 201 9 134

Anskaffningskostnad med  
avskrivningstid inom ett år 9 201 9 134 9 201 9 134

Not 24 Eget kapital

MODERBOLAGET

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

Uppskrivningsfond
Posten omfattar belopp som satts av till en uppskrivningsfond enligt bestämmelserna  
i 4 kapitel 1–2 § ÅRFL.

Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter en eventuell reservfondavsättning och 
efter att eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat summa 
fritt eget kapital. 
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Not 26 Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

Koncernen/moderbolaget 2016 2015

Brutto
Återförsäk- 
rares andel Netto Brutto

Återförsäk- 
rares andel Netto

Avsättning för ej intjänade premier

Ingående balans 193 031 0 193 031 184 495 0 184 495

Premieinkomst 487 341 0 487 341 480 419 0 480 419

Intjänade premier under perioden —481 158 0 —481 158 —471 883 0 —471 883

Utgående balans 199 214 0 199 214 193 031 0 193 031

Avsättning för kvardröjande risk

Ingående balans 0 0 0 1 079 0 1 079

Tidigare års avsättning som tagits till resultatet 0 0 0 —1 079 0 —1 079

Nya avsättningar under perioden 0 0 0 0 0 0

Utgående balans 0 0 0 0 0 0

Summa avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risk 199 214 0 199 214 193 031 0 193 031

Not 27 Avsättning för oreglerade skador

Koncernen/moderbolaget 2016 2015

Brutto
Återförsäk- 
rares andel Netto Brutto

Återförsäk- 
rares andel Netto

Inträffade och rapporterade skador 460 919 —199 563 261 356 537 575 —123 463 414 112

Inträffade men ej rapporterade skador 432 860 —5 560 427 300 432 536 —145 690 286 846

Avsättning för skaderegleringskostnad 24 761 24 761 21 608 0 21 608

Ingående balans 918 540 —205 123 713 417 991 719 —269 153 722 566

Förväntad kostnad för skador som inträffat under den innevarande perioden 248 984 40 725 289 709 301 709 —17 278 284 431

Utbetalt/överfört till försäkringsskulder eller andra kortfristiga skulder —343 958 22 863 —321 095 —342 595 59 436 —283 159

Förändring av förväntade kostnader som inträffat under tidigare år. 55 905 —20 040 35 865 —32 293 21 872 —10 421

Utgående balans 879 471 —161 575 717 896 918 540 —205 123 713 417

I trafikaffären tillämpas för 2016 diskontering med en ränta på 0,6 (1,25) procent. Avsättningen före diskontering av trafikskadereserverna i direkförsäkring uppgår till  
252 117 (317 050) tkr. Motsvarande belopp efter diskontering uppgår till 239 354 (285 377) tkr

Not 28 Upplupna kostnader

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Semesterlöneskuld 5 911 5 885 5 911 5 885

Provisioner 0 5 699 0 5 699

Sociala kostnader 1 613 1 625 1 613 1 625

Övrigt 15 022 12 207 15 022 12 207

Utgående balans 22 546 25 416 22 546 25 416

Not 30 Eventualförpliktelser

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Åtaganden 2 142 2 142 2 142 2 142

Övriga eventualförpliktelser 32 123 29 464 32 123 29 464

Åtaganden avser en förbindelse att tillskjuta kapital till intressebolaget Länsförsäkringar 
i Norr Holding AB, org nr 5567641435 med ett belopp om maximalt 2 142 (2 142) tkr.
Övriga eventualförpliktelser avser ansvarighet för 80 procent av konstaterade kreditför
luster avseende förmedlade lån. Ansvarigheten är begränsad till räkenskapsårets 
ersättning för förmedlade bankprodukter.

Not 29 Ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Register över tillgångar som svarar mot 
försäkringstekniska avsättningar 917 110 906 448 917 110 906 448

Kapitalförsäkring 911 654 911 654

I enlighet med 6 kap. 11§ Försäkringsrörelselagen (FRL) har bolaget registerfört de till
gångar som används för att täcka de försäkringstekniska avsättningarna. Registerfö
ringen innebär att försäkringstagarna har en förmånsrätt i tillgångarna enligt förmåns
rättslagen. Tillgångarna kan tas i anspråk vid bolagets insolvens. 

Säkerhet i kapitalförsäkring har lämnats för pensions åtaganden.

Not 31 Kassaflödesanalys

Koncernen Moderbolaget

Likvida medel 2016 2015 2016 2015

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

Kassa och banktillgodohavanden 28 621 61 215 28 528 61 122

Summa enligt kassaflödesanalysen 28 621 61 215 28 528 61 122
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Not 32 Närstående

Närståenderelationer
Moderbolaget har en närstående relation med sina dotterföretag och intresseföretag, se not 14 och 15. 
Sammanställning över närstående transaktioner

Närstående relation, koncernen År

Försäljning  
av varor/

tjänster till 
närstående

Inköp av varor
/tjänster från  

närstående

Övrigt  
(tex ränta, 
utdelning)

Fordran på 
närstående per 

31 december

Skuld till 
närstående per

31 december

Intresseföretag 2016 0 0 0 0 0

Intresseföretag 2015 0 0 0 0 0

Närstående relation, moderbolaget

Dotterföretag 2016 0 0 0 130 0

Dotterföretag 2015 0 0 0 130 3 060

Intresseföretag 2016 0 0 0 0 0

Intresseföretag 2015 0 0 0 0 0

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Principer
Ersättningsutskottet bereder frågor om ersättning och övriga anställningsvillkor till vd 
och principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen inför 
behandling av styrelsen.

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. 
Ersättning till vd och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, övriga förmåner 
samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans 
med vd utgör företagsledningen. Ersättning till vd beslutas av styrelsen. Ersättningar till 
andra ledande befattningshavare beslutas av vd. Vd och andra ledande befattningshavare 
omfattas inte av något avtal om rörlig lön. 

Styrelsen har beslutat om resultatbonus/prestationsmål som gäller på lika sätt för 
alla anställda i bolaget och vars storlek är beroende av det övergripande bolagsresultatet. 
Den rörliga ersättningen är maximerad till 0,5 prisbasbelopp per år och utgår till alla 
anställda, förutom vd. Med hänsyn till vikten av att oberoendet avseende kontrollfunktio

nerna compliance, riskkontroll och internrevision inte ska kunna ifrågasättas, utgår 
ingen resultatbonus till anställda inom dessa funktioner. Övriga förmåner avser tjänstebil, 
lunch och ränteförmån. 

Pensioner
Bolaget har endast förmånsbestämd pensionsplan i enlighet med bestämmelserna 
i kollektivavtal.

Verkställande direktören i moderbolaget har rätt till pension enligt gällande tjänste
mannaavtal mellan FAO och FTF med möjlighet till en så kallad 10taggarlösning. Till förmån 
för den verkställande direktören har Länsförsäkringar Västernorrland tecknat en  
kapitalförsäkring där det under 2016 har inbetalts 255 tkr. 

För övriga befattningshavare i bolagets ledning gäller för försäkringsbranschen normala 
anställningsvillkor. Bolagets förpliktelser avseende pensioner är täckta genom försäk
ringar i FPK och Länsförsäkringar Liv.

Not 33 Anställda och personalkostnader

Kostnader för ersättningar till anställda, koncernen

2016 2015

Löner och ersättningar m m 56 242 60 568

Sociala avgifter 34 249 36 144

varav pensionskostnad 12 127 12 746

I lönekostnaden ingår lönekostnader för vinstandelar till anställda med 0 (2 595) tkr.

Medelantal anställda

2016
varav 

män 2015
varav 

män

Moderbolaget 117,5 53% 117,9 52%

Dotterföretag 0 0 0 0

Koncernen totalt 117,5 53% 117,9 52%

Samtliga anställda är kontorstjänstemän.

Könsfördelning i företagsledningen
2016-12-31 2015-12-31

% Andel kvinnor Andel kvinnor

Moderbolaget

Styrelsen (exklusive personalrepresentanter), 50 50

Övriga ledande befattningshavare 30 29

Koncernen totalt

Styrelsen (exklusive personalrepresentanter) 50 50

Övriga ledande befattningshavare 30 29

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2016 2015

Löner och
ersättningar

Sociala 
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala 
kostnader

Moderbolaget 56 242 24 249 60 568 36 144

varav pensionskostnad 12 127 12 746

Av moderbolagets pensionskostnader avser 724 tkr (654) gruppen styrelse och vd. 

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

2016 2015

Styrelse
och vd

Övriga 
anställda

Styrelse
och vd

Övriga 
anställda

Moderbolaget 2 936 53 306 2 894 57 674

Varav tantiem och dylikt 0 0 0 2 595

Moderbolaget totalt 2 936 53 306 2 894 60 269

Varav tantiem och dylikt 0 0

Koncernen totalt 2 936 53 306 2 894 60 269

Varav tantiem och dylikt 0 0 0 0

Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda i koncernen avser 0 kr 
(0 kr) andra ledande befattningshavare än styrelse och vd.

Avgångsvederlag 
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägning av 6 månader. 
Vid uppsägning från bolagets sida gäller ett avgångsvederlag på 12 månader.

Lån till anställda
Samtliga lån till anställda och vd går via Länsförsäkringar Bank. En sedvanlig kreditprövning 
görs på samtliga. Skillnaden mellan verklig ränta och den ränta som de anställda betalar 
betalas av företaget. Summan för ränteskillnaden uppgår 2016 till 600 tkr.
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Not 34 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Deloitte, revisionstjänster 344 0 344 0

Övriga tjänster 11 0 11 0

PWC, revisionsuppdrag 0 300 0 300

Övriga tjänster 0 59 0 59

Not 35 Ersättningar till ledande befattningshavare

Ersättningar och övriga förmåner under året

Grundlön 
styrelsearvode Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensionskostnad Summa

Styrelsens ordförande, Stig Högberg. 175 96 271

Styrelsens vice ordförande, Björn Eriksson t.o.m bolagsstämman 24 41 65

Styrelsens vice ordförande, Annika Fälldin efter bolagsstämman 79 0 79

Styrelseledamot, Maria Cederberg 72 19 91

Styrelseledamot, Malte Frisk 51 6 57

Styrelseledamot, Annika Fälldin 30 0 30

Styrelseledamot, Anna Marntell 72 28 100

Styrelseledamot, BengtGöran Persson 21 0 21

Styrelseledamot, Marie Selin 51 23 74

Styrelseledamot, Lena Sellin 72 33 105

Verkställande direktör och styrelseledamot, Mikael Bergström 2 044 0 107 724 2 875

Andra ledande befattningshavare (7 personer) 5 543 0 437 2 420 8 400

Summa 8 234 268 544 3 144 12 190

Not 36 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare Koncernen Moderbolaget

Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till: 2016 2015 2016 2015

Inom ett år 12 2 392 12 2 392

Mellan ett år och fem år 11 351 7 888 11 351 7 888

Längre än fem år 2 321 0 2 321 0

Koncernens väsentliga leasingavtal finns för kontorslokaler, bilar, datorutrustning och kopieringsutrustning. Koncernen hyr samtliga kontorslokaler. Hyresavtalen (leasingavtalen) 
löper normallt på 10 år, med en option till förlängning. Inga avtal innebär krav på förlängning. När leasingavtalen upphör har koncernen optioner att köpa utrustningen till då gällande 
marknadspris. I leasingavtalen förekommer det indexklausuler. Leasingavtalen innehåller restriktioner för utdelning, ta upp lån samt ingå nya leasingavtal. 

Not 37 Räntesats för diskontering av försäkringstekniska avsättningar

För skadelivräntor, inklusive mottagen återförsäkring avseende skadelivräntor, används 
den av EIOPA definierade diskonteringsräntekurvan. Den är framtagen för att motsvara 
riskfria räntesatser för relevanta durationer och baseras på marknadsnoteringar för 
svenska swapräntor. Därtill finns ett makroekonomiskt antagande om en långsiktig ränta 
på 4,20procent. För övrig försäkring används en fast räntesats baserad på den statsobli
gation som har löptid närmast åtagandenas genomsnittliga duration. För direkt trafik
försäkring och mottagen proportionell trafikåterförsäkring används räntesatsen 0,60 
procent, baserad på de senaste fem årens sjuåriga statsobligation. För mottagen icke 
proportionell trafikåterförsäkring samt för sjuk och olycksfallsförsäkring, såväl direkt
försäkring som mottagen återförsäkring, används räntesatsen1,00 procent, baserad på 
de senaste fem årens tioåriga statsobligation.

Not 39 Ställda säkerheter, ansvarförbindelser och åtaganden

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder för som  
avsättningar redovisade förpliktelser

Koncernen Moderbolaget

Not 2016 2015 2016 2015

Ställda panter 29

För försäkringstekniska avsättningar  
(f e r) registerförda tillgångar 917 110 906 448 917 110 906 448

Kapitalförsäkring 911 655 911 655

Eventualförpliktelser 30

Övriga ansvarsförbindelser 32 123 29 464 32 123 29 464

Åtaganden 2 142 2 142 2 142 2 142

Not 38 Förslag till vinstdisposition

Föregående års vinst har i enlighet med bolagsstämmans beslut överförts i ny räkning.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman besluta att: 

Kr

Årets vinst 24 803 550

Balanserad vinst 445 355 240

Summa 470 158 790

Överförs i ny räkning.
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Till bolagsstämman i Länsförsäkringar Västernorrland, organisationsnummer 588000-3842

17 mars 2016 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredo
visningen och koncernredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och en 
koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt International 
Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och lagen 
om årsredovisning i försäkringsföretag. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredo
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

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

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års
redovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen.

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

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

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

 • utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens upp
skattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen för Länsförsäkringar Västernorrland för räkenskapsåret 
20160101—20161231. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 
8—40 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella 
ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om 
årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga av
seenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 
31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
enligt International Financial Reporting Standards, och koncernre
dovisningen såsom de antagits av EU, och lagen om årsredovisning 
i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års
redovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

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

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

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

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
den andra informationen. Den andra informationen består av inledning, 
vdord, information om samverkan inom länsförsäkringsgruppen, en 
presentation av styrelse samt fullmäktige och en ordlista men innefattar 
inte årsredovisningen och min revisionsberättelse avseende denna.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt 
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredo
visningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

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

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 har utförts 
av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 
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omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören 
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag 
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelsele
damot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
 • på något annat sätt handlat i strid med försäkringsrörelselagen, 

lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen och försäkringsrörelselagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen och försäkringsrörelselagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen och 
försäkringsrörelselagen.

Härnösand den 22 mars 2017

Anders Linné
Auktoriserad revisor

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

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

 • inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredo
visningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Jag är ensamt ansvariga för mina uttalanden.

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

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT  
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Länsförsäkringar Västernorrland för 
räkenskapsåret 20160101—20161231 samt av förslaget till dis
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Jag är oberoende i förhållande till Länsförsäkringar Västernorr
land enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
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Bolagsstyrningsrapport
det lämpligaste sättet att genomföra 
bolagsstämma på är genom fysisk närvaro 
av samtliga fullmäktige. Kodens övriga be
stämmelser om bolagsstämma, bland annat 
om styrelsens, ledningens och revisorernas 
närvaro samt om bolagsstämmans genom
förande, tillämpas av bolaget. Protokoll 
från bolagsstämma publiceras på bolagets 
webbplats.

Ersättning till bolagets verkställande  
direktör bereds av ersättningsutskottet som 
består av ordförande och vice ordförande 
och grundas på en årlig utvärdering.

Valberedning
En nomineringskommitté utsedd av bolags
stämman föreslår ledamöter till valbered
ningen.

Bolagets valberedning utses av bolags
stämman och har till huvudsaklig uppgift att 
arbeta fram förslag till val av styrelse och 
revisorer samt ersättning till dessa. Valbe
redningens ledamöter väljs ur fullmäktige 
och representerar samtliga kommuner och 
väljs av bolagsstämman för en mandattid 
om tre år. Valberedningens uppgifter och 
arbetsformer framgår av Instruktion för val 
beredningen, fastställd av bolagsstämman. 

Valberedningen kommer att presentera 
sina förslag av nya styrelseledamöter för 
fullmäktige i kallelsen till ordinarie bolags
stämma 2017. Vid bolagsstämman kommer 
valberedningen att presentera och motivera 
sina förslag och lämna en redogörelse för 
hur arbetet bedrivits.

Länsförsäkringar Västernorrlands styrelse
Styrelsen ansvarar för bolagets organisa
tion och förvaltning. I ansvaret ingår bland 
annat att fastställa organisation, mål och 
strategier samt riktlinjer för kontroll och 
styrning. 

Länsförsäkringar Västernorrland avser att i 
tillämpliga delar, bland annat med beaktande 
av att bolaget inte är ett aktiemarknads
bolag, följa Svensk kod för bolagsstyrning 
(Koden). Anpassning till Koden avses ske 
successivt under de närmsta åren och på  
börjades under 2006. Huvudsakliga avvikel
ser avser Kodens bestämmelser om kallelse 
och genomförande av bolagsstämma, man  
dattiden för styrelsens ledamöter, samt 
ägarpolicy. 

Bolagsstyrningsrapporten ska senast 
under andra kvartalet 2016 läggas ut på 
bolagets webbplats. Denna bolagsrapport 
har inte granskats av bolagets revisorer.

Länsförsäkringar Västernorrlands 
bolagsstämma
Bolagsstämman är Länsförsäkringar Väster
norrlands högsta beslutande organ med ett 
antal formella uppgifter som regleras i lag 
och bolagsordning. Stämmans huvudsakliga 
uppgifter är att besluta om bolagsordning 
för Länsförsäkringar Västernorrland, utse 
styrelse, revisorer och valberedning samt 
besluta om ersättning till dessa, besluta om 
årsredovisning samt om ansvarsfrihet för 
styrelsen och verkställande direktören. 

Bolagsstämman utgörs av fullmäktige,  
valda av försäkringstagarna. Antalet full
mäktigeledamöter är 50 personer. Kallelse 
till bolagsstämman sker genom brev med 
posten, tidigast fyra och senast två veckor 
före bolagsstämman. Plats och tidpunkt för 
bolagsstämman publiceras även på bolagets 
webbplats. För deltagande på bolagsstäm
man krävs att fullmäktige närvarar fysiskt. 
Bestämmelserna i Koden om kallelse till 
bolagsstämma på bolagets webbplats och 
om deltagande på distans tillämpas inte 
av bolaget. Med hänsyn till det begränsade 
antalet fullmäktige är bedömningen att 

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå 
av fem till nio ledamöter samt ordförande. 
Inga suppleanter utses. Styrelsen består 
från och med ordinarie bolagsstämma 2016 
av sju ordinarie stämmovalda ledamöter 
och vd. Utöver detta finns två ordinarie 
arbetstagarledamöter med två suppleanter.

Mandattiden för de bolagsstämmovalda 
ledamöterna är tre år. Skälen till avvikelse 
från Kodens bestämmelse om mandattid om 
högst ett år är bedömningen att intresset 
av att styrelsens ledamöter genom ettårig 
mandattid ställer sina platser till förfogande 
varje år, inte på samma sätt gör sig gällande 
i bolag vars bolagsstämma utgörs av ett 
begränsat antal ledamöter som vid en bo
lagsstämma i ett aktiemarknadsbolag med 
många deltagare. Intresset av kontinuitet i 
styrelsearbetet och ge nyvald ledamot rimlig 
tid att komma in i styrelsearbetet väger 
därmed tyngre. 

Styrelsen har fastställt en arbetsordning 
för sitt arbete. Översyn av arbetsordningen 
har genomförts för anpassning till Kodens 
bestämmelser. Arbetsordningen finns publi
cerad på bolagets webbplats. 

Läs mer om styrelsen på sidan 54.

Ordföranden
Enligt arbetsordningen ska ordföranden leda 
styrelsens arbete och se till att styrelsen 
fullgör sina uppgifter. Ordföranden ska 
bland annat se till att styrelsen sammanträder 
vid behov, att styrelsen ges tillfälle att delta 
i sammanträden och får tillfredsställande 
informations och beslutsunderlag samt 
tillämpar ett ändamålsenligt arbetssätt. 
Ordföranden ska genom löpande kontakt 
med vd även mellan styrelsemötena hålla 
sig informerad om väsentliga händelser och 
bolagets utveckling samt stödja vd i dennas 
arbete.

Valberedningen består av följande ledamöter:

Namn Adress, postadress Född Huvudsaklig sysselsättning
Mandattid t o m
bolagsstämma

Charlotta Kristow, ordförande Ovansjö 119, 841 91 Ånge 1969 Egenföretagare/skogsbruk 2017

Lennart Bolander Norra Nygränd 16, 2tr, 871 30 Härnösand 1944 Företagsekonom 2017

Märta Högstedt Fridhemsgatan 7, 852 38 Sundsvall 1953 Egenföretagare 2019

Pia Lindberg Linvägen 3, 860 35 Söråker 1954 Jurist 2018

Pia Lundgren Nässom 124, 872 96 Bjärtrå 1966 Auktoriserad redovisningskonsult/lönekonsult 2018

Jonas Strandberg Ström 138, 891 95 Arnäsvall 1966 Jord och skogsbruk, chaufför 2019

Marita Rundén Rådom 115, 862 93 Helgum 1970 Auktoriserad redovisningskonsult/lönekonsult 2019
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Styrelsen har under räkenskapsåret 2016 genomfört åtta sammanträden:

Namn

Närvaro 
ordinarie

styrelsemöten Finansutskott
Ersättnings-

utskott
Utskott för 
ägarfrågor

Lokalt 
kreditutskott 

Revisions- 
utskott

Närvaro
utskotts-

möten

Stig Högberg 8/8 Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordförande 11/11

Björn Eriksson 1/2 Ledamot till 
20160415

1/1

Annika Fälldin 8/8 Ledamot från 
20160601

Ordförande 4/4

Anna Marntell 8/8 Ordförande 4/4

Mikael Bergström 8/8 Ledamot Ledamot Ledamot 9/9

BengtGöran Persson 0/2 Ledamot till 
20160415

0/1

Maria Cederberg 7/8 Ledamot till 
20160601

Ledamot från 
20160601

1/2

Lena Sellin 7/8 Ledamot till 
20160601

Ledamot från 
20160601

1/2

Malte Frisk 6/6 Ledamot från 
20160601

0/0

Marie Selin 6/6 Ledamot från 
20160601

2/2

Per Bodin 8/8

Per Ångman 7/8

särskild rapport skickas till Finansinspek
tionen för perioden 1 januari—30 juni. Den 
publiceras inte och är inte föremål för 
revisorernas granskning.

Styrelsens rapport avseende intern 
kontroll och riskhantering avseende den 
finansiella rapporteringen 2016 
Denna rapport om intern kontroll och risk  
hantering avseende den finansiella rappor
te ringen är en del av denna bolagsstyrnings 
rapport. Den har inte granskats av bolagets 
revisorer. Rapporten beskriver hur den 
interna kontrollen är organiserad utan att 
göra något uttalande om hur väl den funge
rar. Styrelsen ansvarar för riktlinjer för 
kontroll och styrning av verksamheten.  
I detta ansvar ingår att upprätta ett effek
tivt system för riskhantering och intern 
kontroll av den finansiella rapporteringen. 

Processen för intern kontroll och risk
hantering baseras på kontrollmiljön och 
omfattar fyra huvudaktiviteter: riskbedöm
ning, kontrollaktiviteter, information och 
kommunikation samt uppföljning. En mera 
detaljerad beskrivning av risker och risk
hantering finns i not 2, Risker och riskhan
tering i årsredovisningen.

Kontrollmiljö
Basen för den interna kontrollen av den 
finansiella rapporteringen utgörs av kon
trollmiljön med den organisation, besluts

Internrevision
Styrelsen har utsett en från den operativa 
verksamheten oberoende gransknings
funktion, Internrevision, med huvudsaklig 
uppgift att stödja styrelsen med uppfölj
ning av att verksamhetens omfattning 
och inriktning överensstämmer med av 
styrelsen utfärdade riktlinjer och fattade 
beslut samt att verksamheten bedrivs mot 
av styrelsen uppsatta mål. Internrevision 
ska även granska och utvärdera bolagets 
organisation, rutiner, styrning och kontroll 
av verksamheten. Styrelsen har fastställt 
en särskild instruktion för internrevision. 
Internrevision fastställer en årlig gransk
ningsplan i samverkan med styrelsen.

Utvärdering av styrelsearbetet
Med jämna mellanrum sker utvärdering av 
styrelsearbetet. Detta sker dels med hjälp 
av extern konsult och dels genom interna 
system. 

Finansiell rapportering
Styrelsen ansvarar för att bolagets finan
siella rapportering upprättas i enlighet med 
tillämpliga lagar, föreskrifter och enligt god 
redovisningssed. Omfattning och innehåll i 
den finansiella rapporteringen bestäms av 
Försäkringsrörelselagen(FRL), Årsredovis
ningslagen för försäkringsbolag(ÅRFL) och 
Finansinspektionens föreskrifter. Någon  
officiell delårsrapport upprättas inte men en 

ordning samt fördelning av befogenheter 
och ansvar mellan de olika organ styrelsen 
och verkställande direktören inrättat för 
bolaget. Denna ordning dokumenteras och 
kommuniceras i styrdokument i form av 
interna policyer, riktlinjer och instruktioner.  
Exempel på sådana styrdokument är dele
geringsbestämmelser och attestinstruk
tion. Styrelsen har för beredning av den 
finansiella rapporteringen en funktion för 
internrevision i syfte att stödja styrelsen i 
uppföljningen av att verksamheten bedrivs  
i enlighet med styrelsens beslut.

Riskbedömning
Riskbedömning omfattar att identifiera och 
kartlägga väsentliga risker som påverkar 
den interna kontrollen av den finansiella 
rapporteringen. Dessa risker kartläggs och 
identifieras på bolagsnivå och enhetsnivå.  
I enlighet med Finansinspektionens före
skrifter finns en funktion inrättad för risk
kontroll som enligt fastställda instruktioner 
arbetar med identifiering och värdering av 
de risker som bolaget utsätts för.

 Bolaget beräknar sin totala risk enligt 
standardformel specificerad inom Solvens 
II. Modellen är ett led i anpassningen till de 
så kallade riskbaserade solvensregler som 
förväntas komma att införas. I beräkningen 
ingår att mäta risk för följande risktyper: 
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Information och kommunikation
De interna styrdokumenten är föremål för 
översyn och beslut minst en gång per år. 
Styrdokumenten publiceras på bolagets 
intranät. Varje chef ska se till att bestäm
melserna kommuniceras till underställd 
personal.

Styrelsens utskott
Ersättningsutskott
Ordförande och vice ordförande utgör styrel
sens ersättningsutskott. Ersättningsutskottet 
ska bereda frågor om ersättning och övriga 
anställningsvillkor till vd och principer för 
ersättning och andra anställningsvillkor för 
bolagsledningen inför behandling av styrelsen.

Revisionsutskott
Revisionsutskott ska svara för beredningen av 
styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bola
gets interna styrning och kontroll. Revisions
utskottet ska bestå av minst tre ledamöter. 
Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen 
får inte vara ledamot av utskottet, men kan 
delta som föredragande. Styrelsen fastställer 
instruktion för Revisionsutskottet.

Finansutskott
Finansutskottets uppgift är att vara ett 
forum för finansiella omvärlds och makro

 • Skadeförsäkringsrisk 
 • Marknadsrisk 
 • Motpartsrisk 
 • Affärsrisk 
 • Likviditetsrisk inklusive finansieringsrisk 
 • Operativrisk 
 • Livförsäkringsrisk 

Kapitalbasen ställs sedan i relation till det 
totala riskbeloppet. Länsförsäkringar Väster
norrlands styrelse får löpande riskrapporter 
där det framgår hur de olika riskerna utvecklas 
över tiden och hur relationen mellan kapital
basen och totalrisk har utvecklats.

Kontrollaktiviteter
Riskerna i den finansiella rapporteringen 
begränsas genom noggrant förberedda 
bokslut, standardiserade arbetsrutiner med 
inbyggda kontrollfunktioner och utvärdering 
av arbetet med kontinuerliga förbättringar. 
Den finansiella informationen analyseras 
och granskas på olika nivåer i organisatio
nen innan den blir offentligt publicerad. Ett 
kontinuerligt arbete pågår med att eliminera 
och reducera identifierade väsentliga risker 
som påverkar den interna kontrollen av 
den finan siella rapporteringen. Arbetet 
inkluderar utveckling och förbättring av 
kontrollaktiviteter samt insatser för att 
medarbetarna ska ha rätt kompetens.

ekonomiska analyser samt att bereda och 
koordinera ärenden inom kapitalförvalt
ningsområdet, vilka ska föreläggas styrelsen 
för beslut. Finansutskottet ska vidare bevaka 
att av styrelsen beslutade mål, fastställd 
placeringsinriktning och delegeringsordning 
uppnås och efterlevs av kapitalförvaltaren 
samt utgöra rådgivande organ för bolagets 
bank och finansiella tjänster. Styrelsen 
fastställer instruktion  
för Finansutskottet.

Lokalt kreditutskott
Lokala kreditutskottets arbetsuppgifter 
är att tillstyrka eller avslå kredit för vidare 
beredning i Central kreditkommitté. 

Styrelsen ska inom sig utse tre ledamöter 
jämte vd till ledamöter i Lokala kreditutskot
tet. Lokala kreditutskottet ska adjungera 
bankchef och, i förekommande fall, före
dragande i kreditärenden och annan lämplig 
kompetens i Länsförsäkringar Västernorr
land. Styrelsen fastställer en instruktion för 
Lokala kreditutskottet

Utskottet för ägarfrågor
Utskottet ska arbeta för att tydliggöra, för 
bättra och förnya fullmäktigerollen i syfte 
att stärka varumärket och öka insikten om 
ömsesidigheten. Instruktionen omfattar  

Riskkontroll Hållbarhet

Ekonomi Vd-assistent

HR Compliance

Kommunikation Kapitalförvaltning

Revisionsutskott

Lokalt kreditutskott

Ersättningsutskott

Finansutskott

Utskott för ägarfrågor

Valberedningen

Vd

Intern revision

Extern revision

Företag försäkringPrivat försäkring Bank/Liv Skador Affärsstöd

Fullmäktige

Styrelse

Kunder

Organisation Länsförsäkringar Västernorrland
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tillse att styrelsen får den information som 
krävs för att kunna fatta väl underbyggda 
beslut. Vd i Länsförsäkringar Västernorrland 
har utsett en ledning som tillsammans med 
honom löpande ansvarar för olika delar av 
verksamheten enligt organisationsschema 
på nästkommande sida. 

Bolagets verkställande direktör presen
teras på sidan 52.

Ersättning till företagsledningen
Utgångspunkten vid all lönesättning ska 
vara bolagets lönepolicy. Vid lönesättning 
ska även hänsyn tas till vad som utgör 
marknadsmässiga villkor för tjänster på 
motsvarande nivå. Endast fast ersättning 
ska utgå. Resultatbonus utgår i enlighet 
med beslut som avser samtliga anställda  
i bolaget förutom vd och compliance. 
Tjänste pensionen ska i huvudsak utgå från 
det vid varje tidpunkt gällande pensionsav
talet för försäkringsbranschen. Vid sidan av 
lön och pension får andra anställningsför
måner utgå i begränsad omfattning.

Uppföljning
En oberoende granskningsfunktion, Intern
revision, stödjer styrelsen i uppföljningen 
av att verksamheten bedrivs i enlighet 
med styrelsens beslut. Internrevision ska 

endast att utveckla samverkan och kom
munikation med ägarrepresentanterna. 
Alla formella frågor och beslut hanteras på 
bolagsstämman.

Styrelsen ska inom sig utse minst tre 
ledamöter som tillsammans med vd ingår  
i utskottet. Styrelsen fastställer en instruk
tion för utskottet för ägarfrågor.

Revisor
Enligt bolagsordningen ska Länsförsäkringar 
Västernorrland ha en ordinarie revisor och 
en suppleant. Vid ordinarie bolagsstämma 
2016 utsågs auktoriserade revisorn Anders 
Linné, samt Jan Palmqvist, Deloitte, som 
suppleant.

Revisionsutskottet och styrelsen i Läns
försäkringar Västernorrland kommer att 
träffa revisorn i samband med styrelsemöte 
med revision i mars 2017.

Bolagsledningen
Vd ansvarar för den operativa verksam
heten i Länsförsäkringar Västernorrland. 
En skriftlig instruktion fastlägger ansvars
fördelningen mellan styrelse och vd. Vd:s 
ansvar innefattar bland annat löpande 
investeringar och avyttringar, personal, 
finans och ekonomifrågor, löpande kon
takter med bolagets intressenter samt att 

genom granskning och rapporter utvärdera 
om verksamheten bedrivs på ett effektivt 
sätt, om rapporteringen till styrelsen ger 
en korrekt bild av verksamheten och om 
verksamheten bedrivs enligt gällande in
terna och externa regelverk. Internrevision 
rapporterar till bolagets styrelse. Vidare ska 
varje chef se till att styrdokument efterlevs 
inom sitt ansvarsområde.

I enlighet med Finansinspektionens rikt
linjer rapporterar bolaget in uppgifter till  
den så kallade trafikljusmodellen, där bola
gets balanser utsätts för simulerade risker. 
Resultatet under 2014 visar att bolaget har  
god säkerhetsmarginal utifrån de krav som 
Finansinspektionen ställer. Funktionen 
Compliance har till uppgift att fortlöpande 
identifiera, bedöma, övervaka och rappor
tera compliancerisker, det vill säga risk för 
sanktioner enligt lag.

Sundsvall den 16 februari 2017

Styrelsen
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Företagsledning

1 Mikael Bergström
Verkställande direktör. Anställd 2014. Född 1962.

2 Ann-Christin Malmbom
HR-chef. Anställd 2009. Född 1961.

3 Christer Karlsson
Ekonomichef. Anställd 1998. Född 1955.

4 Jeanette Jonsson
Marknadschef Privat Försäkring. Anställd 2000. Född 1967.

1

4

7

2

5

8

3

6

5 Eva-Lotta Persson
Kommunikationschef. Anställd 2003. Född 1964.

6 Morgan Åhlund
Marknadschef Företag Försäkring. Anställd 2009. Född 1961.

7 Christoffer Jonsson
Skadechef. Anställd 2011. Född 1973.

8 Svante Berggren
Bankchef. Anställd 2015. Född 1970.
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Styrelse

1

4

2 3

5

1 Stig Högberg
Styrelsens ordförande. Född 1960. Invald 2002. Utbildning: Lantbruk.  
Nuvarande sysselsättning: Egen lantbrukare i Söråker. Uppdrag i  
bolaget: Styrelseordförande i moderbolaget samt ordförande i dotter
bolaget Fastighetsförvaltningsbolaget Gården 35 AB. Ordförande i 
Ersättninsgutskottet och Revisionsutskottet, ledamot i Finansutskottet, 
Utskottet för ägarfrågor, samt Lokala kreditutskottet. Övriga uppdrag: 
Styrelseledamot i Länsförsäkringar AB:s Forskningsfond, styrelseledamot 
i Västernorrlands viltförvaltningsdelegation, styrelseleda mot i Norrskog 
och styrelseledamot i Investa Företagskapital AB. Tidigare befattningar:  
Ordförande LRF Västernorrland, styrelseledamot LRF:s riksförbunds
styrelse. Ledamot Landshypoteks regionstyrelse Norrland samt leda
mot Landshypoteks ekonomiska Föreningsstyrelse. Mandatperioden 
utgår 2017.

2 Mikael Bergström
Född 1962. Invald 2014. Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i  
Stockholm. Nuvarande sysselsättning: Vd, Länsförsäkringar Västernorrland 
i Härnösand. Uppdrag i bolaget: Vd, styrelseledamot i moderbolaget.  
Vd i Fastighetsförvaltningsbolaget Gården 35 AB. Ledamot i Finansut
skottet, ledamot i Lokala kreditutskottet, samt i utskottet för ägarfrågor. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot CER, Centrum för Ekonomiska rela
tioner, MIUN, Eko Nord, Länsförsäkringar i Norr Holding AB, Agria samt 
Wasa kredit AB. Tidigare befattningar: Ekonomichef Byggelit Lockne 
AB, Försäljningschef AB Gärdin och Persson, Vd Hoting Lamell, Chef 
region Mittsverige Nordea.

3 Annika Fälldin
Född 1955. Invald 2007. Utbildning: Personaladministrativ utbildning. 
Nuvarande sysselsättning: Projektledare LRF Västernorrland samt 
konsultföretag med utvecklings och utvärderingsarbete inom olika 
samhällsområden, ofta med fokus på entreprenörskap och landsbygds 
utveckling. Uppdrag i bolaget: Vice ordförande i moderbolaget, ledamot  
i Ersättningsutskottet samt ordförande i Utskottet för ägarfrågor.  
Övriga uppdrag: Valberedning Coompanion Västernorrland samt  
diverse föreningsuppdrag. Mandatperioden utgår 2019.

4 Marie Selin
Född 1961. Invald 2016. Utbildning: Högre företagsekonomisk utbildning. 
Nuvarande sysselsättning: Vd, Mitthem i Sundsvall. Uppdrag i bolaget: 
Styrelseledamot och ledamot i Finansutskottet. Övriga uppdrag: Styrelse
ledamot i Fastigo och GIF Sundsvall. Tidigare befattningar: Director 
Finance & Accounting Services på Vattenfall Head of Accounting Nordic 
på Vattenfall Services Nordic. Mandatperioden utgår 2017.

5 Malte Frisk
Född 1977. Invald 2016. Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik &  
Industriell ekonomi. Nuvarande sysselsättning: Vd Logosol i Härnösand.  
Uppdrag i bolaget: Styrelseledamot samt ledamot i Lokala kreditut
skottet. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Höga Kusten Teknikresurs, 
Sundsvall—Timrå Airport, Xavitech, Styrelseordförande i Höga Kusten 
Industrigrupp. Mandatperioden utgår 2019.

6 Lena Sellin
Född 1951. Invald 2013. Utbildning: Ekonom, utbildning inom  
bank och ledarskap. Nuvarande sysselsättning: Pensionär.  
Uppdrag i bolaget: Styrelseledamot samt ledamot i Revisionsutskottet. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Vårdsätravik AB, Mentoruppdrag. 
Tidigare befattningar: Bankchef Swedbank 2000—2006, Chef Private 
Banking, Marknadschef, Eget företag Kompetenta affärs och ledarskaps
utveckling, Chef Företagarna Örnsköldsvik.

6
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7 Anna Marntell
Född 1961. Invald 2005. Utbildning: Jägmästare Skogshögskolan. 
Nuvarande sysselsättning: Skogskonsulent, Skogsstyrelsen i Sundsvall. 
Uppdrag i bolaget: Styrelseledamot samt ordförande i Finansutskottet. 
Tidigare befattningar: Chefsbefattningar inom Skogsvårdsorganisationen,  
SÖDRA Skogsägarna (rådgivare), Sveriges Lantbruksuniversitet (forsk
ningsassistent), IFS Canada Ltd (lärare). Mandattiden utgår 2017.

8 Maria Cederberg
Född 1968. Invald 2011. Utbildning: Utbildning inom ekonomi och 
ledarskap. Styrelseutbildning, styrelseordförandeutbildning. Nuvarande 
sysselsättning: Affärschef Tågkompaniet Uppdrag i bolaget: Styrelse
ledamot samt ledamot i Revisionsutskottet. Övriga uppdrag: Ägare  
Trippin AB. Tidigare befattningar: Vd Destination Vemdalen, Sverige 
chef SJ Manuella försäljning. Mandattiden utgår 2018.

9 Per Bodin
Personalrepresentant. Född 1957. Nuvarande sysselsättning: Säljare 
Företagsmarknad. Övriga uppdrag: Ingår som personalrepresentant  
i Länsförsäkringar Västernorrlands styrelse. Mandattiden utgår 2017.

10 Per Ångman 
Personalrepresentant. Född 1971. Nuvarande sysselsättning: Risktekniker, 
Länsförsäkringar Västernorrland i Härnösand. Uppdrag i bolaget: Ingår 
som personalrepresentant i Länsförsäkringar Västernorrlands styrelse. 
Mandatperioden utgår 2017.

Styrelsens sekreterare: AnnChristin Sondell. Född 1967.  
Vdassistent, Länsförsäkringar Västernorrland i Härnösand.

Revisorer:

Ordinarie: Anders Olof Linné, Umeå. Född 1978.  
Auktoriserad revisor Deloitte AB
Suppleant: Jan Erik Palmqvist, Stockholm. Född 1962. 
Auktoriserad revisor Deloitte AB.

Suppleanter:

12 Jan-Olov Mellander
Personalrepresentant. Besiktningsman/tekniker, Länsförsäkringar 
Västernorrland i Härnösand. Född 1965. Mandattiden utgår 2017.

13 Liselotte Backman
Kundtjänstmedarbetare Bank, Länsförsäkringar Västernorrland  
i Örnsköldsvik. Född 1960. Mandattiden utgår 2017
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Nya medarbetareNya medarbetare

Carola Tådén
Bank, bankrådgivare
Kramfors

Anna Tjärnberg
Bank, kontorschef 
Örnsköldsvik

Ann-Sofie Sollander
Bank, bankrådgivare
Kramfors

Susanne Nordin
Privat försäkring, innesäljare 
Örnsköldsvik

Maria Frisk
Bank, kontorschef 
Sundsvall

Malin Eriksson
Företag försäkring, underwriter Sak
Härnösand
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Fullmäktige 20160101 till 20161231

Distrikt Distrikt
Härnösand Kramfors

Lennart Bolander Härnösand Pia Lundgren Bjärtrå

Hans Mellberg Härnösand Mikael Häggkvist Nyland

Ulrica Cedervall Härnösand Håkan Larsson Kramfors

Maria Nordgren Härnösand Nils Borgersen Mjällom

Isedora Skogström Härnösand Annikka Näsman Bollstabruk

Lars Lundqvist Härnösand Sollefteå

Sundsvall Marita Rundén Helgum

Lars Rönnberg Indal Stefan Stolt Junsele

Jeanette Nilsson Kvissleby Michael Lundholm Ramsele

Lina Westlund Sundsvall Hans Åkerman Sollefteå

Anette Brodin Sundsvall SaraBritta Edlund Näsåker

Märta Högstedt Sundsvall Timrå

Magnus Mettälä Sundsvall Pia Lindberg Söråker

Helén Löfblad Sundsvall Pia Niemi Sörberge

Mattias Andersson Sundsvall Thomas Akander Söråker

Tarin Nordlund Sundsvall Marie Holm Söråker

Åsa Sjögren Sundsvall Jan Hansson Söråker

Ulla Lahti Alnö Örnsköldsvik

Ulla Hassel Hollmer Alnö Per Lundberg Björna

Jonas deBeau Sundsvall Åke Holmlund Husum

Alexander Björk Sundsvall Roger Olofsson Bjästa

Ebba Okfors Sundsvall Hans Nordin Överhörnäs

Cecilia Aspholm Sundsvall Pelle Bellander Örnsköldsvik

Ånge Ulf Olsson Arnäsvall

Charlotta Kristow Ånge Jonas Strandberg Arnäsvall

Viktoria Mikaelsson Ånge Louise Bergkvist Järved

Lars Hedin Fränsta Birgit Andersson Örnsköldsvik

Gunilla Kjellsson Sidensjö

57Länsförsäkringar Västernorrland 2016 Fullmäktige



Ordlista

Kapitalbas
Kapitalbasen är enkelt uttryckt, det tillgängliga 
kapitalet. Ett företags kapitalbas innehåller  
i första hand eget kapital, men dessutom  
får man inom vissa gränser räkna in också 
förlagslån som tagits upp. Förlagslån är lån 
där långivarens fordran i händelse av före
tagets konkurs inte kommer att bli betald 
förrän alla vanliga skulder är till fullo betalda. 
Förlagslån ger alltså en extra buffert för 
övriga fordringsägare.

Konsolideringsgrad
Relation mellan konsolideringskapital och 
premieinkomst för egen räkning uttryckt i 
procent.

Konsolideringskapital
En sammanfattande benämning på summan 
av beskattat eget kapital, obeskattade 
reserver, latent skatteskuld och övervärden 
i tillgångar.

Kvardröjande risker
Tillägg till avsättning för ej intjänade premier 
som görs om denna avsättning i en eller flera 
objektgrupper bedöms otillfredsställande  
för att täcka förväntade skade och drifts
kostnader för gällande försäkring fram till 
närmaste förfallodag.

Mottagen återförsäkring
Med mottagen återförsäkring förstås 
försäkringsaffär som mottages från andra 
försäkringsbolag. Mottagande bolag har 
i detta fall inget direkt ansvar gentemot 
försäkringstagarna.

Placeringstillgångar
Tillgång som har karaktär av kapital
placering. Hit räknas i försäkringsbolag 
fastigheter och värdehandlingar som inte 
är avsedda att stadigvarande brukas eller 
innehas i rörelsen.

Premieinkomst
Premieinkomsten är den totala brutto
premien avseende direkt försäkring och 
mottagen återförsäkring som inbetalts eller 
som kan tillgodoföras bolaget med anledning 
av försäkringsavtal vars försäkringsperiod 
påbörjats före räkenskapsårets utgång.

Premieintäkt
Premieintäkten består av avsättning för 
ej intjänade premier vid årets början plus 
betalda premier minus avsättning för ej 
intjänade premier vid årets slut med hänsyn 
tagen till kvardröjande risker.

Affär för egen räkning, f e r
Den del av försäkringsaffären som ett försäk
ringsbolag själv står risken för och som alltså 
inte återförsäkras hos andra bolag. Affär för 
egen räkning är med andra ord bruttoaffär 
minskad med avgiven återförsäkring.

Avgiven 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 och mottagen återförsäkring 
(indirekt försäkring) hos de sistnämnda 
bolagen.

Avsättning för ej intjänade premier
I bokslutet gjorda avsättningar för inbetalda 
premier som avser kommande verksamhetsår. 

Avsättning för oreglerade skador 
I bokslutet gjorda avsättningar för ännu 
ej betalda försäkringsersättningar.

Direktavkastning
Kapitalavkastningens intäkter i form av 
driftsöverskott i byggnader och mark, 
utdelning på aktier och andelar samt  
ränteintäkter.

Direktavkastningsprocent
Nettot av ränteintäkter, räntekostnader, 
utdelningar på aktier och andelar och 
överskott på egna fastigheter i procent  
av tillgångarnas marknadsvärden.

Direkt försäkring
Försäkringsaffär som avser avtal direkt 
mellan försäkringsgivare (försäkringsbolag) 
och försäkringstagare. Försäkringsbolaget 
är — till skillnad från vid indirekt försäkring — 
direkt ansvarig gentemot försäkringstagarna.

Driftskostnader
Driftskostnader är en sammanfattande 
benämning på kostnader för försäljning och 
administration. Kostnader för skadereglering 
ingår i posten försäkringsersättningar.

Driftskostnadsprocent, f e r
Driftskostnader för egen räkning i förhål
lande till premieintäkten för egen räkning.

För egen räkning
Den del av försäkringsaffären som ett för
säkringsbolag själv står risken för och som 
alltså inte återförsäkras hos andra bolag.

Skadebehandlingsreserv
De skador som ingår i avsättning för oreg 
lerade skador kommer att medföra vissa 
driftskostnader. För dessa förväntade 
kostnader avsätts i bokslutet en skade
behandlingsreserv.

Skadeprocent
Försäkringsersättningar i förhållande till 
premieintäkten.

Solvensmaginal
Erforderlig solvensmarginal är ett mått  
på hur stort kapital ett företag behöver.  
Beräkningen av den görs dels utifrån bo 
lagets premieinkomster, dels utifrån dess  
skadeersättningar. Den erforderliga solvens 
marginalen är det högsta av de två beräk
nade värdena. Det krävs att kapitalbasen 
ska vara minst så stor som den erforderliga 
solvensmarginalen, men också minst så 
stor som det så kallade garantibeloppet 
(ett fast belopp som inte beror av bolagets 
affärs volym, däremot av vilken typ av affär 
bolaget sysslar med).

Säkerhetsreserv
Frivillig reserv som utgör en kollektiv 
förstärkning av avsättningar för ej intjänade 
premier och oreglerade skador.

Totalavkastningsprocent
Summan av direktavkastning, realiserade 
och förluster samt orealiserade värde
förändringar under året i procent av till
gångarnas genomsnittsvärde värderade  
till marknadsvärde.

Totalkostnadsprocent
Summan av skadeprocent och driftskost
nadsprocent.

Utjämningsfond
Belopp motsvarande redovisad vinst i för
säkringsrörelsen kunde till och med 1990, 
utan att beskattas, överföras till en särskild 
utjäningsfond. Fonden får tas i anspråk 
endast för att täcka förlust i försäkrings
rörelsen.
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Kontakta oss
Härnösand Box 164, 871 24 Härnösand. Besök: Köpmangatan 13, 061136 53 00 | Kramfors Stationsgatan 17 C, 872 30 Kramfors, 061277 17 40 
Sollefteå Box 52, 881 22 Sollefteå. Besök: Storgatan 47–49, 0620258 60 | Sundsvall Box 350, 851 05 Sundsvall. Besök: Nya Hamngatan 12, 
06019 85 00 | Örnsköldsvik Box 384, 891 28 Örnsköldsvik. Besök: Centralesplanaden 20, 0660799 20


