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Kort om Länsförsäkringar  
Västernorrland
År 1844 grundades Västernorrlands läns Brandstodsbolag på initiativ av 

Landshövding Fredrik Åkerman. 1969 samlades de olika länsförsäkrings-

bolagen kring det gemensamma varumärket och 1989 bytte vi namn till 

Länsförsäkringar Västernorrland.

Länsförsäkringar Västernorrland är 
ett av 23 självständiga och kundägda 
försäkringsbolag som ingår i länsför
säkringsgruppen. Länsförsäkringar  
Västernorrlands ledning och styrelse 
finns i Västernorrlands län. 

Vi erbjuder 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, småföretaga
re, lantbrukare och skogsbrukare. Vi er
bjuder även fastighetsförmedling genom 
franchisetagare.

Vi är motsvarande 115 årsarbetskraf
ter fördelade på fem kontor i Härnösand, 
Kramfors, Sollefteå, Sundsvall och Örn
sköldsvik. 

Länsförsäkringar Västernorrland 

är ett ömsesidigt bolag. Det innebär att 
det är du som kund som också är ägare. 
Detta gäller de försäkringstagare som har 
en sakförsäkring hos oss. Ett ömsesidigt 
bolag är alltså ett kundägt bolag. 

Ömsesidigheten innebär att du är be
roende av de andra kunderna, och de är 
beroende av dig. Därför arbetar vi aktivt 
bland annat med att förebygga skador. 
Då kan skadekostnaderna hållas nere och 
priserna hållas låga. 

Vårt arbete med att förebygga skador 
har också ett miljöperspektiv. Att und
vika en vattenskada sparar 300 kilo kol
dioxid och att förebygga en totalbrand av 
en villa sparar upp till 25 ton koldioxid. 

Vi på Länsförsäkringar Västernorr
land vill dra vårt strå till stacken och 
arbeta för en bättre miljö, sedan 2003 är 
vi miljöcertiferade enligt ISO 14001.

Kort om länsförsäKringar Västernorrland  3 



Året som har 
gÅtt 2012

4  Året som har gÅtt 2012

Nyckeltal 2012 2011

Koncernens resultat före boksluts- 
dispositioner och skatt, Mkr 44 –49

Koncernens balansomslutning, Mkr 1642 1590

Konsolideringsgrad, % 164 155

Antal årsarbetskrafter 115 116

Bank

Inlåning, Mkr 1160 923

Utlåning, Mkr 457 419

Förmedlad utlåning, Mkr 1511 1292

Antal kunder 21 368 21 081

Marknadsvärde fonder, Mkr 161 158

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 177 198

Totalt försäkringskapital, Mkr 3 346 3 301

Antal kunder 27 539 28 292

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 422 417

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 25 –14

Totalkostnadsprocent f e r, % 98 110

Totalavkastning kapitalförvaltning, 
% 5,0 1,9

Antal kunder 70 090 69 766

Premier Försäkringsersättning
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Året I SIFFror

•   Anpassningen till det nya regelverket Sol-

vens ii, som har sin utgångspunkt i ett 

eU-direktiv, sker i samverkan inom läns-

försäkringsgruppen. länsförsäkringar Väs-

ternorrland har tillsatt lokala resurser för 

att genomföra de anpassningar som krävs 

inom det kommande regelverket. 

•   Under 2012 har vi arbetat med att tydlig-

göra arbetsuppgifter samt att förbättra ru-

tiner och processer. Vi går mot ett allt mer 

systematiserat arbetssätt – en utveckling 

som i slutänden kommer kunderna, våra 

ägare, tillgodo. för att ytterligare höja kva-

liteten får också de interna kontrollerna en 

större betydelse i det vi gör. 

•   Stora delar av Solvens II och de nya pro-

cesserna har redan börjat tillämpas, för 

att övergången till det nya regelverket ska 

bli så smidig som möjligt. Vi befinner oss 

i en överlämningsfas där stora delar av de 

styrande dokumenten har lämnats över till 

linjefunktionerna för genomförande. 

•   Länsförsäkringar har de mest nöjda kun-

derna inom sakförsäkring, bland både fö-

retag och privatpersoner, enligt den årliga 

undersökningen från svenskt Kvalitets-

index. dessutom har vi för åttonde gången 

på nio år de mest nöjda bankkunderna på 

privatmarknaden. länsförsäkringar får ge-

nomgående de högsta betygen i samtliga 

parametrar som mäts: image, förväntning-

ar, produktkvalitet, service och prisvärdhet.

•   Vår fastighetsmäklarverksamhet fortsätter 

att utvecklas. den 12 december slöt  

vi ett franchiseavtal för etablering av  

länsförsäkringar fastighetsförmedling  

i örnsköldsvik. 

•   Skadekostnaderna har minskat till 292,6 

mkr, jämfört med 325,7 mkr under 2011.

•   Premieintäkterna har ökat till 379,8 Mkr, 

jämfört med 366,0 mkr under 2011.

•   Kapitalförvaltningen bidrar till en stabil 

avkastning trots oro i omvärlden. totalav-

kastningen uppgår till 5,0 procent, jämfört 

med 1,0 procent 2011. 

•   Årets resultat i koncernen (före dispositio-

ner och skatt) uppgick till 44,3 mkr, jäm-

fört med -48,9 mkr för 2011. 

•   Det försäkringstekniska resultatet för 2012 

blev 25,4 mkr att jämföras med 2011 års 

resultat -14,1 mkr.  

•   Vi har uppnått en viktig milstolpe i och 

med att totalkostnadsprocenten ligger un-

der 100. Under 2012 är totalkostnaden 

98 procent, att jämföra med 110 procent 

under 2011.
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fortsatt och alla våra bankmedarbetare är 
nu Swedseclicensierade. Det är betryg
gande för vårt fortsatta kvalitetsarbete.

Flera satsningar på bankens digitala 
tjänster har gett resultat under året. I våra 
nya, prisbelönta mobilappar kan man 
betala räkningar, godkänna efakturor och 
göra överföringar till andras konton via 
mobilen. Tillsammans med de större ban
kerna har vi lanserat Swish – det nya sättet 
att skicka och ta emot pengar via mobilen. 

Satsningen på att uppfylla kundernas 
behov av kort och långsiktigt sparande 
fortsätter. Vårt fondutbud består av 30 
fonder med eget varumärke och ca 40 
externa fonder. 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
I slutet av året skrevs slutligen avtal om 
etablering av fastighetsförmedlingen i 
Örnsköldsvik. Det innebär att vi finns 
representerade genom franchisetagare i 
länets tre kuststäder. Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling har snabbt blivit en 
stor aktör i hela landet och är en viktig 
pusselbit i vårt heltäckande erbjudande 
till privatmarknaden. 

Vi ser framåt
Vi ser att vårt målmedvetna arbete med 
skadeförebyggande arbete, riskurval och 
effektiviseringar ger frukt och skapar 
kundnytta. Nu fortsätter vi resan genom 
ytterligare utveckling av efterfrågade 
koncept samt att ta ytterligare marknads
andelar med förbättrad lönsamhet.

Detta sker med hjälp av bolagets 
kompetenta, stolta och engagerade med
arbetare. De känner ansvaret och vikten 
av att skapa trygghet för våra kunder. 
Inom Länsförsäkringar Västernorrland är 
vi stolta över att ha beslutskraften inom 
länet och vara en del av länets utveck
ling. Vi ser även att våra kunder uppskat
tar detta och vi tänker fortsätta ge våra 
kunder en högklassig service. Vi har inga 
andra intressen att ta tillvara än kunder
nas. Det tycker jag känns riktigt bra.

Västernorrland i mars 2013

LEIF JOHANSON
Vd Länsförsäkringar Västernorrland

2012 var på många sätt ett bra år för kon
cernen. Vinsten efter dispositioner och skatt 
blev 55,8 Mkr, jämfört med förra årets 
förlust på 5,7 Mkr. De främsta orsakerna 
till förbättringen är att skadekostnaderna 
minskat väsentligt, vilket är ett resultat av 
vår satsning på skadeförebyggande arbete 
och ett ännu tydligare riskurvalsarbete. 

Vi har under 2012 upplevt räntenivåer 
på historiskt låga nivåer, som för med 
sig en försämrad lönsamhet i såväl bank 
som livaffären. Liv och bankverksam
heterna kräver en lång tids inarbetning 
på marknaden, men de följer planen och 
kommer i framtiden generera bra resultat. 

Fastighetsförmedlingen är vår senaste 
strategiska satsning och glädjande nog 
kan vi konstatera att de har fått ett varmt 
välkomnande på sina marknader.

den finansiella oron fortsätter
Vi har sett en mängd händelser både i 
Europa och i andra delar av världen som 
påverkat såväl räntenivåer och börskurser 
som fastighetspriser. Vissa tendenser till 
återhämtning har kunnat skönjas, men fort
farande finns de grundläggande problemen 
med en alltför tung skuldsättning kvar. 
Många länder genomgår nu rejäla stålbad 
för att komma tillrätta med dessa problem. 

Solvens II och effektivare processer
Under hela 2012 har arbetet i mångt och 
mycket handlat om effektivisering av 
våra processer enligt Solvens II. Detta 
kommer att få stor påverkan på såväl led
ningens som styrelsens fortsatta arbete. 
Vi har nu gått in i ett implementerings

skede och det blir spännande att följa de 
långsiktiga effekterna på målen om ökad 
effektivitet och ännu bättre kundmöten.

Sakförsäkring
Premieintäkterna ökade samtidigt som 
vår position på marknaden förstärktes 
genom ökade marknadsandelar inom 
vissa områden. Vi kan också för första 
gången på länge glädjas åt en totalkost
nad inom sakförsäkringsverksamheten 
på under 100 procent. Sakförsäkring är 
vår bas och där ska vi fortsätta försvara 
vår ledande marknadsposition. 

Året började med efterdyningarna av 
stormen Dagmar, där vår skadeavdelning 
gjorde ett fantastiskt skaderegleringsjobb 
som uppskattades av våra kunder. Det går 
ganska snabbt att konstatera vad den lokala 
närheten och en tät och mänsklig kommu
nikation har för betydelse i ett sådant sam
manhang. Resultatmässigt drabbade detta 
vårt bolag med vårt självbehåll och övriga 
delar togs av återförsäkringsbolagen.

Det skadeförebyggande arbetet fort
sätter med full styrka. På privatmark
naden fortsätter arbetet med förbesikt
ning av alla nyförsäkrade villor och på 
företagsmarknaden arbetar man hårt med 
riskurval. Detta är mycket goda och nöd
vändiga investeringar för den framtida 
resultatutvecklingen.

Bank och livförsäkring 
Vi har en fortsatt god tillväxt i banken och 
återkopplingen från kunderna är att vår 
bank upplevs som mänsklig och personlig.  
Utvecklingen av rådgivningsmötet har 

Ett år med fokus på processer,  
effektivitet och lönsamhet

”Ett allt mer integrerat 

koncept gör också att vi får 

en tydlig position på mark-

naden och ett komplett 

erbjudande som hänger 

ihop för kunderna”Vd:s  
Kommentar
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Länsförsäkringar Västernorrland äger tillsammans med de övriga läns-

försäkringsbolagen 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 liv- och fond-

försäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring och djurförsäkring. 

Länsförsäkringar ABs uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäk-

ringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader

Samverkan som stärker  
Länsförsäkringar Västernorrland

Aktieinnehav i Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Västernorrland äger 
3,13 procent av aktiekapitalet i Länsför
säkringar AB. Aktieinnehavet i Länsför
säkringar AB inräknas i Länsförsäkring
ar Västernorrlands konsolideringskapital. 

Styrkan i varumärket
Länsförsäkringars gemensamma varu
märke är mycket starkt i relation till kon
kurrenternas inom branschen för bank, 
försäkring och pension. Under 2012 vi
sade återigen Anseendebarometern, som 
görs i 30 länder, att Länsförsäkringar har 
det högsta anseendet bland finansiella 
varumärken i Sverige.

Länsförsäkringar har länge legat 
i toppen när Svenskt Kvalitetsindex 
redovisar hur nöjda kunderna är med 
sin bank och sitt försäkringsbolag. 2012 
års mätning visade att Länsförsäkringar 
hade Sveriges mest nöjda bank och bolå

nekunder på privatmarknaden. Inom sak
försäkringar blev placeringen etta bland 
både privatkunderna och företagskunder
na. Inom livförsäkring hade Länsförsäk
ringar de näst mest nöjda kunderna inom 
både tjänstepension och privat pension.

Liv- och pensionsförsäkring 
Fondförsäkring
I samband med Länsförsäkringar ABs 
förvärv av Länsförsäkringar Fondliv 
under hösten 2011 lades grunden för 
en tydlig framtidssatsning att erbjuda 
fondförsäkringslösningar till företag 
och privatpersoner. Länsförsäkringars 
fondutbud består av cirka 30 fonder med 
eget varumärke och cirka 40 externa 
fonder, sammanlagt cirka 70 fonder. 
Fonderna under eget varumärke finns 
inom Länsförsäkringars eget fondbolag 
och förvaltas av noga utvalda externa 
förvaltare. De externa fonderna ger ytter

ligare bredd och djup åt utbudet och har 
valts ut för att de presterar goda resultat 
jämfört med andra liknande fonder på 
marknaden. Över tid görs en löpande sys
tematisk uppföljning för att säkerställa 
att fonderna och förvaltarna fortsätter att 
prestera bra resultat. 

Traditionell livförsäkring
Länsförsäkringar Liv drivs enligt ömse
sidiga principer och förvaltar 123 mdr åt 
kunder som valt traditionell förvaltning 
i sitt sparande. Som ett led i arbetet med 
att förbättra bolagets nyckeltal stoppades 
i princip all nyteckning med traditionell 
förvaltning under 2011. I traditionell för
valtning sker placeringarna normalt i rän
tebärande värdepapper, aktier, fastigheter 
och alternativa investeringar. Under 2012 
har Länsförsäkringar Liv fortsatt arbetet 
med att förbättra nyckeltalen och minska 
riskerna i placeringsportföljen. Detta 
arbete ledde till att nyckeltalen stärktes, 
trots fortsatta räntenedgångar. Placering
arna består per december 2012 till största 
delen av långa räntebärande värdepapper. 
Länsförsäkringar Liv med dotterbolag 
konsolideras inte i Länsförsäkringar ABs 
koncernredovisning eftersom resultatet i 
sin helhet tillfaller försäkringstagarna. 

Bankverksamhet
Länsförsäkringar är Sveriges femte störs
ta retailbank. Bankverksamheten, som 
enbart finns i Sverige, har en bred lönsam 
tillväxt, god kreditkvalitet och nöjda 
kunder. Länsförsäkringars bankverksam
het erbjuder privatpersoner, lantbrukare 
och småföretagare ett komplett utbud av 
banktjänster. För åttonde gången på nio 
år har Länsförsäkringar Sveriges mes 
nöjda bankkunder på privatmarknaden 
enligt Svenskt Kvalitetsindex och för 
åttonde året i rad Sveriges mest nöjda 
bolånekunder på privatmarknaden. 

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

djur- och grödaförsäkring
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkring
ars specialistbolag för djur och gröda

samVerKan
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försäkring. Agria är marknadsledande 
i Sverige med en marknadsandel på 57 
procent. Agria är ett renodlat specialist
bolag för djurförsäkring och nyckelbe
grepp som kompetens och engagemang 
har byggt ett mycket starkt dottervaru
märke till Länsförsäkringar. Agria har 
ett nära samarbete med flera djurägar
organisationer. Verksamheten växer sig 
även allt starkare på marknader utanför 
Sverige – idag Storbritannien, Norge och 
Danmark.

Stabil återförsäkring till lägre kostnad
Alla försäkringsbolag har behov av att 
skydda sin verksamhet mot kostnader för 
stora enskilda skador och naturkatastro
fer. Oftast vänder sig ett försäkringsbolag 
till speciella återförsäkringsbolag på den 
internationella marknaden för att för
säkra en del av sina risker. Inom länsför
säkringsgruppen har bolagen en naturlig 
möjlighet att dela riskerna mellan sig. 

Länsförsäkringar Västernorrland be
talar årligen in en återförsäkringspremie 
till Länsförsäkringar Sak. Premien base
ras bland annat på exponering och skade
historik, men också på hur stort så kallat 
självbehåll bolaget väljer. Självbehållet 
kan jämföras med den självrisk som 
privatpersoner och företag betalar inom 
skadeförsäkring. Genom gemensam 
upphandling och intern återförsäkring 
behålls den största delen av återförsäk
ringspremien inom länsförsäkringsgrup
pen och kostnaderna för externa återför
säkrare blir mindre och stabilare, något 
som gynnar Länsförsäkringar Väster
norrlands kunder.  

gemensam utveckling 
En av Länsförsäkringar ABs uppgifter 
är att driva länsförsäkringsgruppens 
gemensamma utvecklingsarbete. Upp
draget är att stärka länsförsäkringsbola
gens konkurrenskraft och värde för kund 
genom utveckling av produkter och kon
cept, mötesplatser, processer och verktyg 
så att vi lokalt kan bli ännu mer fram
gångsrika på våra respektive marknader 
och att realisera marknadsstrategins mål 
om lönsam tillväxt och de mest nöjda 
kunderna.

Över 50 projekt med målgång  
under 2012
För 2012 hade Länsförsäkringar AB en 
gemensam utvecklingsplan som innebar 
drygt 650 Mkr fördelade över delmark
naderna Privat, Företag och Lantbruk 
och vissa gemensamma projekt. Fokus 
för året var tvingande regelverksdrivna 
projekt inom risk och kapitalområdet 
liksom inom behörighetsområdet, projekt 
som ger snabba effekter och projekt som 
skapar tillväxt och kundnytta.

När året nu summeras är det drygt 50 
projekt som levererat nytta till länsför
säkringsbolagen och våra kunder. Här 
följer några av leveranserna:
•	 Under våren kom den första leveran

sen av Min Firma som är en enkelt 
och tydlig produktpaketering som ska 
förenkla företagskundernas vardag. 

•	 Satsning på tjänstepensionsmarkna
den gjorde tydliga avtryck i utveck
lingsplanen. Bland annat levererades 
förbättringar i fondutbudet, en ny 

garantiprodukt och förbättringar av 
internettjänsterna. 

•	 Personlig Placeringsplan levererades 
vid slutet av året, vilken skapar för
utsättningar att ge kunderna som har 
ett upparbetat kapital bra råd, tydlig 
dokumentation och möten med hög 
kvalitet.

•	 Under året fick kunderna utökade 
möjligheter till att utföra sina tjänster 
via mobilen. Kunderna kan bland an
nat enkelt överföra pengar samt betala 
efakturor och räkningar till bank el
ler plusgiro. Kunderna kan även se 
och handla med sina fonder samt han
tera sitt regelbundna fondsparande. 

•	 Under året kompletterades också 
vägledningen för direktskadereglering 
med flera skadehändelser. Använd
ningen av den digitala vägledningen 
sker nu på alla länsförsäkringsbolag. 

•	 Länsförsäkringsbolagens gemensam
ma projekt för Solvens IIförberedel
ser har under året slutfört merparten 
av leveranserna som berör den kvali
tativa delen av Solvens II, inklusive 
företagsstyrsystem och riskhantering. 
Projektet har också levererat verktyg 
och stöd till länsförsäkringsbolagen 
runt den egna risk och solvensana
lysen, den så kallade ERSA:n, vilket 
gör att man nu står väl rustade när 
regelverket ska träda i kraft.
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Verksamhetsinriktning
Länsförsäkringar Västernorrland har sitt 
verksamhetsområde i Västernorrlands 
län. Bolaget erbjuder företag, skogs och 
lantbruk samt privatpersoner ett fullsor
timent av sak och livförsäkringar. För 
lantbrukare, skogsbrukare, privatper
soner och småföretagare erbjuds också 
banktjänster. Fastighetsmäklartjänster 
för privatbostäder erbjuds också via fran
chisetagare anslutna till Länsförsäkring
ar 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 konces
sion, erbjuder bolaget försäkring inom 
såväl sak som livområdet samt bank och 
fondtjänster genom avtal med Länsför
säkringar AB och dess helägda dotter
bolag. För de förmedlade affärerna har 
bolaget ansvaret för kundrelationerna.

Bolaget bedriver även fastighetsför
valtning genom det helägda dotterbolaget 
Fastighetsförvaltningsbolaget Gården 35 
AB. 

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

mkr 2012 2011

Sakförsäkring 

Direkt försäkring:

Premieinkomst 392 383

Mottagen återförsäkring:

Premieinkomst 30 34

Livförsäkring

Premieinkomst 177 198

Finansiella tjänster

Bank, inlåning 1 160 923

Bank, utlåning 1 968 1 711

Fond (marknadsvärde) 161 158 

organisation, struktur och 
ägarförhållanden
Länsförsäkringar Västernorrland ingår 
som ett av 23 lokala och kundägda läns
försäkringsbolag i länsförsäkringsgrup
pen. Gemensamt äger gruppen Länsför
säkringar AB med dotterbolag.

Bolaget är självständigt och bolags
formen är ömsesidig, vilket betyder att 
ägarna utgörs av bolagets försäkringsta
gare. Dessa har inflytande på verksamhe

ten och väljer fullmäktigeledamöter som 
företräder dem på bolagsstämman.

Bolagsstämman utser bolagets sty
relse som består av åtta ledamöter. Där
utöver ingår vd och två personalrepresen
tanter i styrelsen.

Väsentliga händelser under året
Anpassningen till Solvens II sker i sam
verkan inom Länsförsäkringsgruppen. 
Länsförsäkringar Västernorrland har ef
ter genomförda gapanalyser tillsatt lokala 
resurser att tillsammans med Länsför
säkringsbolagens gemensamma Solvens
projekt genomföra de anpassningar som 
krävs för att vara kompatibelt med det 
kommande regelverket. 

Under 2012 har vi arbetat med att tyd
liggöra arbetsuppgifter samt att förbättra 
rutiner och processer. Vi går mot att allt 
blir mer systematiserat – en utveckling 
som i slutänden kommer kunderna, våra 
ägare, tillgodo. Interna kontroller får 
också en större betydelse i det vi gör, allt 
för att säkra att det blir rätt från början. 

Arbetet inom Solvens IIprojektet går 
snabbt framåt. Vissa delar av regelver
ket, som inte strider mot det nuvarande, 
har redan börjat tillämpas inom bolaget 
för att övergången ska bli så smidig som 
möjligt. Vi befinner oss i en överläm
ningsfas där stora delar av de styrande 
dokumenten har lämnats över till linje
funktionerna och vi arbetar i allt större 
utsträckning med en mer riskbaserad 
verksamhetsstyrning enligt Solvens II
reglerna.

För åttonde gången på nio år har 
Länsförsäkringar de mest nöjda bank
kunderna på privatmarknaden enligt en 
undersökning från Svenskt Kvalitets
index. I år blev betyget 78 vilket kan 
jämföras med snittet för branschen som 

Styrelsen och verkställande 

direktören för Länsförsäkringar 

Västernorrland avger härmed 

årsredovisning för 2012, bolagets 

169:e verksamhetsår.
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hamnade på 71,6. Länsförsäkringar 
får genomgående de högsta betygen i 
samtliga parametrar som mäts: image, 
förväntningar, produktkvalitet, service 
och prisvärdhet.

Väsentliga händelser efter 
verksamhetsåret
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
etablerarar sig med kompetenta mäklare i 
Örnsköldsvik. Länsförsäkringar Fastig
hetsförmedling är Länsförsäkringsbola
gens fastighetsmäkleri som bedrivs på 
franchisebasis.

resultat och ekonomisk ställning
Premieinkomst och marknad
Premieinkomsten uppgick till 422,0 Mkr 
(416,3) Mkr.r.

premieinkomst, mkr 2012 2011

Direkt försäkring:

Hem, villa, fritidshus 89,9 85,9

Företag, kommun, lantbruk 120,4 115,6

Motorfordon 95,0 93,6

Trafik 77,3 78,1

Olycksfall 9,8 9,6

Totalt direkt försäkring 392,4 382,7

Mottagen återförsäkring 29,6 33,6

marknadsandelar i % 2012 2011

Direkt försäkring

 Hem 28,0 27,3

 Villa/Villahem 30,4 30,2

 Fritidshus 37,9 38,3

 Företag 27,5 28,0

  Trafikförsäkringspliktiga 
fordon totalt, privat

28,4 28,6

  Trafikförsäkringspliktiga 
fordon totalt, företag

35,9 34,5

Skador
I direkt försäkring (exklusive motorfor
don) har 7 192 (8 138) skador registrerats. 
Skadekostnaden (exklusive skaderegle
ringskostnader) beräknas uppgå till 130,2  
(184,7) Mkr.

För motorfordonsförsäkring (inkl tra
fik) har 9 302 (9 151) skador registrerats. 
Skadekostnaden för motorfordonsför
säkring (exkl. skaderegleringskostnader) 
beräknas uppgå till 108,7 (99,4) Mkr.

Avvecklingen av tidigare års avsätt
ningar för oreglerade skador innebar ett 
överskott i det direkta resultatet på 16,2 
(5,9) Mkr.

kapitalförvaltning
Marknadsvärdet på koncernens place
ringstillgångar uppgick vid verksamhets
årets slut till 1 144,6 (1 120,6) Mkr enligt 
följande struktur;

placeringsstruktur 2012 2011

Obligationer, räntebärande  
och lån 428,8 443,4

Aktier, andelar och optioner 698,1 659,6

 (varav fastighetsrelaterat) (111,4) (104,1)

Fastigheter 9,0 9,0

Summa placeringsstruktur 1 135,9 1 112,0

Övriga placeringstillgångar 8,7 8,6

Summa placeringstillgångar 1 144,6 1 120,6

Bolagets likviditet uppgick vid verk
samhetsårets slut till 56,4 (32,2) Mkr.

Den totala avkastningen på bolagets 
placeringar uppgick till 51,2 (6,5) Mkr 
varav direktavkastning 23,4 (22,0) Mkr.

resultat
Årets resultat i moderbolaget före dispo
sitioner och skatt uppgick till 36,6 (43,8) 
Mkr och efter dispositioner och skatt till 
40,5 (13,4) Mkr.

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 
uppgick till 25,4 (14,1) 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. Satsning
en inom bank sker främst för att den skapar 
förutsättningar för att sakförsäkringsaffä
ren ska fortsätta att utveckas positivt. 

Under 2012 uppvisar sakrörelsen ett 
överskott medan liv och bank uppvisar 
negativa resultat. Underskotten följer 
lagd plan. Den gemensamma banken 
uppvisar redan idag ett positivt resultat. 
För räkenskapsåret 2013 beräknas sak
rörelsen uppvisa positivt resultat medan 
liv, och bankverksamheterna beräknas 
uppvisa negativa resultat. 

Väsentliga risker och  
osäkerhetsfaktorer som bolaget  
står inför 
Försäkringsrisker
Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms 
vara väl balanserad. Den genomsnittliga 
skadeprocenten för egen räkning, 87,6 
procent under senaste 5årsperiod åter

speglar försäkrings risken.
Den mottagna affären innehåller huvud
sakligen svensk affär. Premieinkomsten 
uppgick under verksamhetsåret till 29,6 
Mkr eller 7,5 procent av premieinkom
sten i direkt försäkring. Största risk  
i mottagen affär bedöms vara den i affä
ren 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 motorkasko uppgår bolagets 
självbehåll till 1 Mkr vardera och för 
trafikaffären uppgår bolagets självbehåll 
till 2 Mkr. Det finns även en överskade
försäkring som begränsar bolagets totala 
skadekostnad för egen räkning.

Valutarisker
Bolagets exponering i utländsk valuta är 
begränsad till placeringar i aktiefonder 
och lån. Fonderna noteras i USD och har 
därför en inbyggd valutarisk i och med att 
fonderna handlar med utländska aktier. 
Bolagets placeringar i utländska fonder 
och lån uppgår till 46,9 Mkr. Exponering
en i utländsk valuta är valutasäkrad.

Ränterisk
Marknadsvärdet på bolagets räntebäran
de placeringstillgångar, obligationer och 
lån utgjorde vid räkenskapsårets utgång 
428,8 Mkr. Av detta utgör innehav i 
utländsk valuta 35,9 Mkr och resterande 
innehav är i SEK.

Kreditrisk för bank
I bolagets avtal med Länsförsäkringar 
Bank regleras bolagets ersättning för 
den förmedlade bankaffären. I detta 
avtal framgår även att Länsförsäkringar 
Västernorrland ska stå för 80 procent av 
uppkomna kreditförluster på de lån som 
bolaget förmedlat till Länsförsäkringar 
Bank. Det finns dock en begränsning i 
ansvaret vilket innebär att bolagets maxi
mala ansvar uppgår till det enskilda årets 
totala ersättning från banken, vilket inne
bär att denna risk är begränsad till cirka 
19,8 Mkr. I not 28 lämnas en redogörelse 
över utestående kreditrisk.

I not 2 lämnas en mer ingående redogö
relse över bolagets risker och riskhantering.
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Information om ickefinansiella 
resultatindikationer 
Miljö
Länsförsäkringsgruppens miljöarbete ut
går från en gemensam miljöpolicy. I den 
slås fast att gruppen ska ta miljöhänsyn i 
allt som görs så att gruppens miljöpåver
kan minskar genom ständiga förbättring
ar och så att föroreningar undviks inom 
verksamheten. Alla länsförsäkringsbolag 
och Länsförsäkringar AB är certifierade 
enligt miljöledningssystemet ISO 14001. 

Företagets miljöpåverkan är av både 
direkt och indirekt karaktär. Den direkta 
miljöpåverkan kommer i huvudsak från 
tjänsteresor och förbrukning av el, värme 
och papper. Den indirekta påverkan uppstår 
framför allt vid vatten och brandskador. 

Företagets tjänstebilar är miljöklas
sade. För att minska resandet sker allt 
fler möten i form av telefon, video eller 
webbmöten. För att minska pappersför
brukningen används digitala lösningar 
och effektiva utskrifts och kopierings
lösningar. Utvecklingen av webbplatsen 
ger stora möjligheter att minska pappers
utskicken till kund. Till exempel finns 
nu alla villkor inom företagsförsäkring i 
digital form på webbplatsen där kunden 
kan hämta dem själv. Kunderna erbjuds 
också att välja bort utskick av kontout
drag och låneaviseringar. De kundutskick 
som görs sampaketeras i möjligaste mån 
för att minska pappersflödet.

Det skadeförebyggande arbetet är en 
viktig del i miljöarbetet. Kunders skador 

kan ha effekt på energiförbrukning, sane
ring, transporter och materialanvändning 
och kan därmed ge negativ påverkan på 
boende, arbets och utomhusmiljö. 

Under de fyra senaste åren har företa
get minskat koldioxidutsläpp och energi
användning inom områdena tjänsteresor 
samt vatten, brand och motorskador 
och därmed även påtagligt förbättrat 
lönsamheten.

Företaget köper grön el till kontoren 
för att påverka elproducenter att vidare
utveckla förnyelsebar energi.

Vår värdegrund
Länsförsäkringar Västernorrland blir till 
i mötet med kund. Kompetens och eget 
ansvar hos varje medarbetare är viktig 
för företagets framgång. Bolagets fyra 
grundläggande värderingar; respekt, af
färsmanaskap, medskapande och ansvar, 
fungerar som en ledstjärna i varje kund
möte och i det dagliga arbetet. 

Det gemensamma engagemanget och 
ansvaret gör Länsförsäkringar Väster
norrland till en stark organisation, en 
pålitlig kundmötesplats och inte minst en 
attraktiv arbetsgivare. Arbetsmiljön ska 
präglas av jämställdhet och mångfald. 
Alla ska ha samma möjlighet oavsett kön 
och etnisk bakgrund.

Personalfrågor
Bolagets principer för beslut kring ersätt
ningar och förmåner till ledande befatt
ningshavare framgår av not 29. Övriga 

personal och löneredovisning framgår 
av not 28–30 samt not 32.

Attraktiv arbetsgivare
Länsförsäkringar är försäkringsbran
schens mest attraktiva arbetsgivare för 
tionde året i rad, enligt Universums 
företagsbarometer. Denna positiva bild 
gör det lättare att behålla och rekrytera 
kompetenta medarbetare. 

Hälsoläget
Länsförsäkringar Västernorrlands am
bition är att stärka och förbättra hälsa 
genom att förebygga ohälsa. Vi arbetar 
med tidiga och aktiva insatser vid sjuk
dom. Genom att bedriva ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete bidrar vi gemensamt 
till en hälsosam arbetsmiljö och frisknä
rvaro. 

Medarbetarsamtal
De allra flesta medarbetare vill ha tydliga 
mål att sträva efter. I samband med att 
medarbetarsamtalen genomförs så upp
rättas individuella målkontrakt som följs 
upp under året. För effektiv hantering av 
detta används ITsystemet People Soft. 

Krisledningssystem
Företaget har ett krisledningssystem. 
Arbetet vid kris sköts av en krislednings
grupp med ett strategiskt ansvar, en ope
rativ krisgrupp och en kamratstödsgrupp. 
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Kompetens och utveckling
Synen på kompetens i Länsförsäkringar 
Västernorrland handlar om varje medar
betares förmåga att prestera önskvärda 
arbetsresultat men också att attrahera, 
utveckla och behålla kompetens inom 
företaget. Ambitionen är att skapa goda 
förutsättningar för den personliga utveck
lingen. Utifrån företagets övergripande 
strategi fastställs varje år mål på bolags, 
grupp och individnivå. Tillsammans med 
värdeorden utgör dessa grunden för ut
vecklingssamtalet och målkontraktet. 

Etiska riktlinjer
Som försäkringsbolag har vi ett gemen
samt ansvar för människors trygghet. Vår 
omfattande försäkrings och finansverk
samhet medför att våra kunder ska känna 
förtroende och tillit till hur bolaget och 
dess personal hanterar och förvaltar varje 
enskild persons eller företags särskilda 
försäkringsbehov. De ska känna förtro
ende för att den information som lämnas 
av dem stannar hos oss och inte riskerar 
att spridas.

Styrelsen för Länsförsäkringar Väs
ternorrland har fastställt etiska riktlinjer 
som varje medarbetare ska ta del av och 
verka efter.  

Mångfald och jämställdhet
Länsförsäkringar Västernorrlands mål är 
att öka mångfalden. Alla ska ha samma 
möjligheter oavsett kön och etnisk bak
grund. Det är viktigt att skapa de rätta 

förutsättningarna för både kvinnor och 
män att utvecklas och att växa inom bo
laget. I en sådan arbetsmiljö skapas krea
tivitet, motivation och konkurrenskraft. 
Det är bolagets långsiktiga strävan att 
både män och kvinnor ska finnas på alla 
nivåer i ungefär lika stor omfattning.

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 rapport
instruktion 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 Länsför
säkringar Västernorrland. 

Takpannan 35 AB, före detta Väster
norrlandsfonden AB, är ett helägt dotter
bolag till Länsförsäkringar Västernorr
land. Bolagets verksamhet är avvecklad 
och bolaget kommer att likvideras. 

Nocken 35 AB, före detta VNPen
sionsplaneraren AB, är ett helägt dotter
bolag till Länsförsäkringar Västernorr
land. Bolagets verksamhet är avvecklad 
och bolaget kommer att likvideras. 

koNcerNeN
Koncernen består av moderbola
get Länsförsäkringar Västernorrland 
(5880003842) samt de helägda dotterbo
lagen Takpannan 35 AB (5566284146), 
Fastighetsförvaltningsbolaget Gården 35 
AB (5566834031), samt Nocken 35 AB 
(5567313134).

Koncernredovisningen är upprättad en
ligt förvärvsmetoden. Koncernens kapital 
inklusive årets resultat uppgår till 567 824 
tkr varav bundet kapital uppgår till 0 kr.

FÖrSLAg tILL VINStdISpoSItIoN
Föregående års förlust har i enlighet med 
bolagsstämmans beslut överförts i ny 
räkning.

Styrelsen och verkställande direktö
ren föreslår bolagsstämman besluta att: 

Vinstdisposition

Årets vinst 40 506 149 kr

Balanserad vinst 279 649 259 kr

Summa 320 155 408 kr

Överföres i ny räkning.
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Belopp i tkr 2012 2011 2010 2009 2008

resultat

Premieintäkt f e r 379 872 366 053 356 112 364 286 376 681

Kapitalavkastning från finansrörelsen 19 102 21 922 14 645 13 380 31 683

Försäkringsersättningar f e r –292 627 –325 720 –345 643 –324 342 –324 377

Driftskostnader f e r –80 952 –76 402 –97 408 –90 551 –76 105

tekniskt resultat i försäkringsrörelsen 25 395 –14 147 –72 294 –37 227 7 882

Finansrörelsens resultat 39 420 –17 792 56 430 82 023 –107 883

Övriga intäkter och kostnader –20 489 –16 954 –25 319 –14 935 –9 815

resultat före dispositioner och skatt 44 326 –48 893 –41 183 29 861 –109 816

Årets resultat efter dispositioner och skatt 55 828 –15 747 –51 236 13 925 –67 055

Årets totalresultat 55 828 – 5 692 –51 236 13 925 –67 055

ekonomisk ställning

Placeringstillgångar, verkligt värde 1 144 612 1 120 553 1 117 540 1 078 061 974 395

Premieinkomst f e r 382 624 374 879 357 458 359 556 371 177

Försäkringstekniska avsättningar f e r 651 877 646 112 590 197 551 930 526 368

Erforderlig solvensmarginal * 86 675 86 675 86 465 83 881 82 323

Kapitalbas * 651 929 608 804 619 475 659 944 628 294

konsolideringskapital

Beskattat eget kapital 567 824 511 996 517 688 568 206 554 282

Uppskjuten skatt 57 934 69 597 103 280 93 350 77 429

konsolideringskapital 625 758 581 593 620 968 661 556 631 711

konsolideringsgrad 163,5 % 155,1 % 173,7 % 184,0 % 170,2 %

Nyckeltal

Försäkringsrörelsen

Skadeprocent f e r 77 % 89 % 97 % 89 % 86 %

Driftskostnadsprocent f e r 21 % 21 % 27 % 25 % 20 %

Totalkostnadsprocent f e r 98 % 110 % 124 % 114 % 106 %

Kapitalförvaltningen

Direktavkastning 2,0 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 3,0 %

Totalavkastning 5,0 % 1,0 % 5,3 % 8,6 % –7,3 %

* Värden avser moderbolaget.

Länsförsäkringar Västernorrland tillämpar full IFRS för för 2012, 2011, 2010 och 2009 års siffror i koncernen.

FEMÅRSÖVERSIKT
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tekNISk redoVISNINg AV SkAdeFÖrSäkrINgSrÖreLSe koncernen moderbolaget

Belopp i tkr Not 2012 2011 2012 2011

premieintäkter för egen räkning (f e r)

Premieinkomst 4 422 068 416 314 422 068 416 314

Premier för avgiven återförsäkring –39 444 –41 435 –39 444 –41 435

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker –2 752 –8 826 –2 752 –8 826

379 872 366 053 379 872 366 053

kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 5 19 102 21 922 19 102 21 922

Försäkringsersättningar f e r.

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring 6 –308 646 –291 107 –308 646 –291 107

Återförsäkrares andel 19 032 12 475 19 032 12 475

Förändring i Avsättning för oreglerade skador f e r.

Före avgiven återförsäkring –13 374 –54 818 –13 374 –54 818

Återförsäkrares andel 10 361 7 730 10 361 7 730

–292 627 –325 720 –292 627 –325 720

driftskostnader f e r. 7 –80 952 –76 402 –80 952 –76 402

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 25 395 –14 147 25 395 –14 147

Icke tekNISk redoVISNINg 

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 25 395 –14 147 25 395 –14 147

Kapitalavkastning, intäkter 8 45 179 40 098 45 179 40 098

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 8 32 915 25 078 25 587 27 413

Kapitalavkastning, kostnader 8 –19 599 –14 510 –19 572 –14 493

Orealiserade förluster på placeringstillgångar 8 0 –46 536 0 –46 536

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen –19 102 –21 922 –19 102 –21 922

Övriga intäkter 9 30 557 25 851 30 557 25 851

Övriga kostnader 9 –51 046 –42 805 –51 436 –40 034

resultat före bokslutsdispositioner och skatt 44 299 –48 893 36 608 –43 770

Bokslutsdispositioner

Erhållna/lämnade koncernbidrag – – 231 –3 249

Skatt på årets resultat 11 11 529 33 146 3 667 33 623

Årets resultat 55 828 –15 747 40 506 –13 396

rapport över totalresultat för koncernen

Periodens marknadsvärdering av fastigheter 0 6 134 0 0

Periodens marknadsvärdering av bostadsrätter 0 3 921 0 0

Summa övrigt totalresultat för perioden 0 10 055 0 0

totalresultat för perioden 55 828 –5 692 40 506 –13 396

RESULTATRäKnIng



14  finansiella raPPorter

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat direkt försäkring av svenska risker

 

 
totalt  
2012

 
Sjuk och 
olycksfall

 
hem, villa 
fritidshus

Företag, 
lantbruk 
fastighet

 
motor- 
fordon

 
 

trafik

 
 

Summa

mottagen 
återför- 
säkring

Premieintäkter f e r (not 1) 379 872 8 802 82 600 93 439 93 739 70 630 349 210 30 662

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 19 102 974 2 691 3 268 2 317 4 912 14 162 4 940

Försäkringsersättningar f e r (not 2) –292 627 –8 210 –63 405 –76 331 –69 292 –50 492 –267 730 –24 897

Driftskostnader f e r –80 952 –1 987 –17 753 –20 778 –23 614 –15 971 –80 103 –849

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 25 395 –421 4 133 –402 3 150 9 079 15 539 9 856

Föregående år –14 147 –8 093 –12 925 –28 001 8 637 13 519 –26 863 12 716

Avvecklingsresultat 

Avvecklingsresultat brutto –3 309 662 –346 –2 499 419 –1 025 –2 789 –520

Återförsäkrares andel 19 491 2 706 5 063 6 737 1 019 3 966 19 491 0

Avvecklingsresultat f e r 16 182 3 368 4 717 4 238 1 438 2 941 16 702 –520

Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 170 315 4 795 41 968 45 377 42 859 35 280 170 279 36

Avsättning för oreglerade skador 746 765 75 211 40 569 151 024 16 000 253 097 535 901 210 864

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för oreglerade skador 265 203 38 915 4 425 94 375 0 127 488 265 203 0

Noter tILL reSULtAtANALYS  
totalt  
2012

 
Sjuk och 
olycksfall

 
hem, villa 
fritidshus

Företag, 
lantbruk 
fastighet

 
motor- 
fordon

 
 

trafik

 
 

Summa

mottagen 
återför- 
säkring

nOT 1

Premieintäkter f e r. 379 872 8 802 82 600 93 439 93 739 70 630 349 210 30 662

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 422 068 9 798 89 894 120 402 95 029 77 307 392 430 29 638

Premier för avgiven återförs. –39 444 –2 016 –4 764 –25 498 –610 –6 556 –39 444 0

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker –2 752 1 020 –2 530 –1 465 –680 –121 –3 776 1 024

nOT 2

Försäkringsersättningar f e r –292 627 –8 210 –63 405 –76 331 –69 292 –50 492 –267 730 –24 897

Utbetalda försäkringsersättningar –289 614 –6 404 –75 689 –81 747 –72 006 –38 750 –274 596 –15 018

Före avgiven återförsäkring –308 646 –7 160 –80 467 –93 085 –73 834 –39 082 –293 628 –15 018

Återförsäkrares andel 19 032 756 4 778 11 338 1 828 332 19 032 0

Förändring i Avsättning för oreglerade skador f e r. –3 013 –1 806 12 284 5 416 2 714 –11 742 6 866 –9 879

Före avgiven återförsäkring –13 374 –3 757 11 968 10 018 2 714 –24 438 –3 495 –9 879

Återförsäkrares andel 10 361 1 951 316 –4 602 0 12 696 10 361 0

RESULTATAnALyS FÖR MODERBOLAgET
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koncernen moderbolaget

Belopp i tkr Not 2012 2011 2012 2011

tILLgÅNgAr

placeringstillgångar

Byggnader och mark 12 9 000 9 000 9 000 9 000

Placeringar i koncernföretag och intresseföretag

Aktier och andelar i koncernföretag 13 0 0 48 936 48 936

Aktier och andelar i intresseföretag 14 6 469 5 608 6 469 5 608

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 15 688 176 652 859 576 744 548 755

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 15 428 159 442 534 428 159 442 534

Derivat 15 3 455 1 138 3 455 1 138

Lån 15 628 848 628 848

Övriga finansiella placeringstillgångar 15 5 833 5 761 5 833 5 761

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 2 892 2 805 2 892 2 805

1 144 612 1 120 553 1 082 116 1 065 584

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för oreglerade skador 265 203 254 842 265 203 254 842

265 203 254 842 265 203 254 842

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 17 112 379 110 585 112 379 110 585

Fordringar avseende återförsäkring 6 254 13 832 6 254 13 832

Övriga fordringar 29 049 27 093 29 154 27 170

147 682 151 510 147 787 151 587

Andra tillgångar

Materiella tillgångar 18 11 031 11 205 11 031 11 205

Likvida medel/Kassa och bank 19 56 762 34 412 56 426 32 167

67 793 45 617 67 457 43 372

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränte- och hyresintäkter 20 5 706 6 283 5 706 6 283

Förutbetalda anskaffningskostnader 21 8 430 7 939 8 430 7 939

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 2 486 3 715 2 486 3 715

16 622 17 937 16 622 17 937

SUmmA tILLgÅNgAr 1 641 912 1 590 459 1 579 185 1 533 123

BALAnSRäKnIng
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koncernen moderbolaget

Belopp i tkr Not 2012 2011 2012 2011

eget kApItAL, AVSättNINgAr och SkULder

eget kapital 23

Uppskrivningsfond – – 29 735 29 735

Reservfond – – 7 225 7 225

Reserver 136 281 144 277 – –

Balanserade vinstmedel 375 715 373 411 279 649 293 045

Årets resultat 55 828 –5 692 40 506 –13 396

Summa eget kapital 567 824 511 996 357 115 316 609

Varav bundet eget kapital 0 0 36 460 36 460

Varav fritt eget kapital 567 824 511 996 320 655 280 149

obeskattade reserver

Överavskrivningar 10 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 24 170 315 167 563 170 315 167 563

Avsättning för oreglerade skador 25 746 765 733 391 746 765 733 391

917 080 900 954 917 080 900 954

Andra avsättningar

Pensioner 18 728 20 437 18 728 18 772

Aktuell skatteskuld 11 0 0 0 0

Uppskjuten skatteskuld 11 57 934 69 597 17 023 20 690

76 662 90 034 35 751 39 462

Skulder

Skulder avseende direkt försäkring 39 394 42 953 39 394 42 953

Skulder avseende återförsäkring 1 387 1 997 1 387 1 997

Övriga skulder 15,16 22 505 22 794 25 478 27 084

63 286 67 744 66 259 72 034

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 17 060 19 731 17 021 18 105

17 060 19 731 17 021 18 105

SUmmA eget kApItAL, AVSättNINgAr och SkULder 1 641 912 1 590 459 1 579 185 1 533 123

Ställda panter 27

För försäkringstekniska avsättningar (f e r) registerförda tillgångar 651 877 646 112 651 877 646 112

Kapitalförsäkring 271 199 271 199

eventualförpliktelser 28

Övriga ansvarsförbindelser 19 810 10 308 19 810 10 308

Åtaganden 2 142 4 286 2 142 4 286

BALAnSRäKnIng, fortsättning



reserver

 
omvärdering 

rörelsefastighet
tillgångar  

som kan säljas
Balanserade  

vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital

Ingående balans 2011-01-01 568 924 -51 236 517 688

Omföring av föregående års resultat -51 236 51 236 0

Årets resultat -15 747 -15 747

Övrigt totalresultat för året

 Omvärdering, brutto 6 134 3 921 10 005

Summa övrigt totalresultat för året 6 134 3 921 0 0 10 055

Summa totalresultat 6 134 3 921 0 -15 747 -5 692

Utgående balans 2011-12-31 6 134 3 921 517 688 -15 747 511 996

Ingående balans 2012-01-01 6 134 3 921 517 688 -15 747 511 996

Omföring av föregående års resultat -15 747 15 747 0

Årets resultat 55 828 55 828

Övrigt totalresultat för året

 Omvärdering, brutto -3 921 3 921

Summa övrigt totalresultat för året 0 3 921 0 0

Summa totalresultat 0 0 3 921 55 828 55 828

Utgående balans 2012-12-31 6 134 0 505 862 55 828 567 824

finansiella raPPorter 17 

RAPPORT ÖVER FÖRänDRIngAR I KOncERnEnS EgET KAPITAL

Bundet eget kapital Fritt eget kapital totalt kapital

 reservfond Uppskrivningsfond Balanserade vinstmedel Årets resultat

Ingående balans 2011-01-01 7 225 29 735 351 250 -58 205 330 005

Vinstdisposition -58 205 58 205 0

Årets resultat -13 396 -13 396

Utgående balans 2011-12-31 7 225 29 735 293 045 -13 396 316 609

Ingående balans 2012-01-01 7 225 29 735 293 045 -13 396 316 609

Vinstdisposition -13 396 13 396 0

Årets resultat 40 506 40 506

Utgående balans 2012-12-31 7 225 29 735 279 649 40 506 357 115

RAPPORT ÖVER FÖRänDRIngAR I MODERBOLAgETS EgET KAPITAL



koncernen moderbolaget

 Not 2012 2011 2011 2009

den löpande verksamheten

Premieinbetalningar 416 718 408 141 416 718 408 141

Premieutbetalningar till återförsäljare –39 444 –41 435 –39 444 –41 435

Skadeutbetalningar –308 647 –291 107 –308 647 –291 107

Skadeinbetalningar från återförsäkrare 26 000 3 438 26 000 3 438

Driftsutgifter –85 660 –87 236 –83 939 –80 862

Övriga in- och utbetalningar –20 879 –19 383 –20 879 –19 383

kassaflöde från den löpande verksamheten –11 912 –27 582 –10 191 –21 208

Investeringsverksamheten

Investeringar i:

 – fastigheter –553 –2 165 –553 –2 165

 – aktier och andelar –87 914 –124 522 –87 914 –124 522

 – obligationer och andra räntebärande värdepapper –284 348 –113 751 –284 348 –113 751

Avyttring av:

 – aktier och andelar 79 304 67 670 79 304 67 670

 – obligationer och andra räntebärande värdepapper 305 647 159 973 305 647 159 973

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –3 241 –5 312 –3 241 –5 312

Avyttring av anläggningstillgångar 901 1 041 901 1 041

Ränteinbetalningar 15 886 14 853 15 843 14 853

Erhållna utdelningar 8 580 7 146 8 580 7 146

kassaflöde från investeringsverksamheten 34 262 4 933 34 219 4 933

Finansieringsverksamheten

Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 231 –6 667

kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 231 –6 667

Årets kassaflöde 22 350 –22 649 24 259 –22 942

Likvida medel vid årets början 34 412 57 061 32 167 55 109

Likvida medel vid årets slut 34 56 762 34 412 56 426 32 167

KASSAFLÖDESAnALyS (DIREKT METOD)
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Allmän information
Årsredovisningen avges per den 31  
december 2012 och omfattar perioden 
20120101–20121231 och avser Läns
försäkringar Västernorrland som är ett 
ömsesidigt försäkringsbolag med säte i 
Härnösand. Adressen till huvudkontoret är 
Köpmangatan 13, Härnösand och organi
sationsnummer är 5880003842.

Överensstämmelse med  
normgivning och lag
Koncernredovisningen är upprättad i 
enlighet med International Reporting 
Standards (IFRS) och IFRICtolkningar 
såsom de antagits av EU. Vid upprättandet 
har också Lag om årsredovisning i försäk
ringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspek
tionens föreskrifter och allmänna råd om 
årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 
2008:26 tillämpats. Vidare tillämpas Rådet 
för finansiell rapportering, RFR, RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner. 

Moderbolagets finansiella rapportering 
har upprättats i enlighet med Lag om års
redovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) 
och Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd om årsredovisning i försäk
ringsföretag, FFFS 2008:26 samt Rådet för 
finansiell rapportering, RFR, rekommen
dation RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer. 

Innebörden av Finansinspektionens fö
reskrift FFFS 2008:26 är att International 
Financial Reporting Standards (IFRS) är 
tillämpliga för upprättandet av de finan
siella rapporterna med de begränsningar 
och tillägg som följer av svensk lag, RFR 2 

samt FFFS 2008:26. 
Årsredovisningen har godkänts för 

utfärdande av styrelsen den 20130320. 
Koncernens resultat och balansräkning 
och moderbolagets resultat och balansräk
ning blir föremål för fastställelse på års
stämman den 26 april 2013.

Moderbolaget tillämpar samma redo
visningsprinciper som koncernen med de 
undantag som beskrivs i avsnittet om Mo
derbolagets redovisningsprinciper.

Värderingsgrunder tillämpade vid 
upprättande av de finansiella 
rapporterna
Moderbolagets funktionella valuta är 
svenska kronor och de finansiella rappor
terna presenteras i svenska kronor. Samt
liga belopp, om inte annat anges, är avrun
dade till närmaste tusental. Tillgångar och 
skulder är redovisade till anskaffningsvär
den, 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 fö
retagets ledning gör bedömningar och 
uppskattningar samt antaganden som 
påverkar tillämpningen av redovisnings

Not 1  redoVISNINgSprINcIper

principerna och de redovisade beloppen 
av tillgångar, skulder, intäkter och kost
nader. Uppskattningarna och antagandena 
är baserade på historiska erfarenheter 
och ett antal andra faktorer som under 
rådande förhållanden synes vara rimliga. 
Resultatet av dessa uppskattningar och 
antaganden används sedan för att bedöma 
de redovisade värdena på tillgångar och 
skulder som inte annars framgår tydligt 
från andra källor. Verkliga utfall kan 
avvika från dessa uppskattningar och 
bedömningar.

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

ändrade redovisningsprinciper och 
upplysningar
Nya och ändrade standarder som 
tillämpas 2012
Inga av de IFRS eller IFRICtolkningar 
som för första gången är obligatoriska för 
det räkenskapsår som började 1 januari 
2012 har haft någon väsentlig inverkan på 
företaget.

Nya standarder, ändringar och tolkningar 
av befintliga standarder som ännu inte 
trätt i kraft och som inte har tillämpats i 
förtid av koncernen
Inga av de IFRS standarder eller IFRIC
tolkningar som ännu inte trätt ikraft men 
som har antagits av EU väntas ha någon 
inverkan på företaget. 

IFRS 9 “Financial instruments” hante
rar klassificering, värdering och redovis
ning av finansiella skulder och tillgångar. 
IFRS 9 gavs ut i november 2009 för 
finansiella tillgångar och i oktober 2010 för 
finansiella skulder och ersätter de delar i 
IAS 39 som är relaterat till klassificering 
och värdering av finansiella instrument. 
IFRS 9 anger att finansiella tillgångar ska 
klassificeras i två olika kategorier; värde

noter till  
de finansiella 
raPPorterna
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ring till verkligt värde eller värdering till 
upplupet anskaffningsvärde. 

Klassificering fastställs vid första 
redovisningstillfället utifrån företagets 
affärsmodell samt karaktäristiska egen
skaper i de avtalsenliga kassaflödena. För 
finansiella skulder sker inga stora föränd
ringar jämfört med IAS 39. Den största 
förändringen avser skulder som är identi
fierade till verkligt värde. För dessa gäller 
att den del av verkligt värdeförändringen 
som är hänförlig till den egna kreditrisken 
ska redovisas i övrigt totalresultat istäl
let för resultatet såvida detta inte orsakar 
inkonsekvens i redovisningen (accounting 
mismatch). Koncernen har för avsikt att 
tillämpa den nya standarden senast det rä
kenskapsår som börjar 1 januari 2015 och 
har ännu inte utvärderat effekterna. Stan
darden har ännu inte antagits av EU.

IFRS 13 ”Fair value measurement” 
syftar till att värderingar till verkligt värde 
ska bli mer konsekventa och mindre kom
plex genom att standarden tillhandahåller 
en exakt definition och en gemensam källa 
i IFRS till verkligt värdevärderingar och 
tillhörande upplysningar. Kraven utökar 
inte tillämpningsområdet för när verkligt 
värde ska tillämpas men tillhandahåller 
vägledning kring hur det ska tillämpas där 
andra IFRS redan kräver eller tillåter vär
dering till verkligt värde.

Koncernen har ännu inte utvärderat den 
fulla effekten av IFRS 13 på de finansiella 
rapporterna. Koncernen har för avsikt att 
tillämpa den nya standarden det räken
skapsår som börjar 1 januari 2013. Stan
darden har ännu inte antagits av EU.

Inga andra av de IFRS eller IFRIC
tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, 
väntas ha någon väsentlig inverkan på 
koncernen.

pensioner och liknande förpliktelser
Pensionering genom försäkring 
Företagets pensionsplaner för kollektivav
talade tjänstepensioner är tryggade genom 
försäkringsavtal. Pensionsplanen för 
företagets anställda har bedömts vara en 
förmånsbestämd plan som omfattar flera 
arbetsgivare. Företaget har dock gjort be
dömningen att UFR 6 Pensionsplaner som 
omfattar flera arbetsgivare är tillämplig 
även för företagets pensionsplan. Företa
get saknar tillräcklig information för att 
möjliggöra en redovisning i enlighet med 
IAS 19 i koncernredovisningen, och redo
visar därför i enlighet med UFR 6 dessa 
pensionsplaner som avgiftsbestämda. 
Företagets förpliktelser avseende avgifter 
till avgiftsbestämda planer redovisas som 
en kostnad i resultaträkningen i den takt 
de intjänas genom att de anställda utfört 
tjänster åt företaget under en period.

resultatredovisning
Resultatet redovisas i två huvuddelar. Ska
deförsäkringsrörelsens tekniska resultat 
samt ytterligare ett icketekniskt resultat 
som omfattar den del av kapitalavkastning
en som återstår efter överförd avkastning till 
försäkringsrörelsen. 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 
tillämpas den under året genomsnittliga 
riskfria räntan på en 90dagars statsskuld
växel plus en procentenhet. För 2012 upp
går kalkylräntesatsen till 2,17 procent och 
gäller för samtliga försäkringsklasser utom 
trafik. För trafik fastställs kalkylräntesat
sen som den genomsnittliga räntan för en 
7årig statsobligation, under de senaste sju 
åren. För 2012 uppgår kalkylräntesatsen 
till 2,58 procent.

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

Dotterföretag redovisas enligt för
värvsmetoden. Metoden innebär att för
värv av ett dotterföretag betraktas om en 
transaktion varigenom koncernen indirekt 
förvärvar dotterföretagets tillgångar och 
övertar dess skulder. I förvärvsanalysen 
fastställs det verkliga värdet på förvärvs
dagen av förvärvade identifierade tillgång
ar och övertagna skulder samt eventuella 
innehav utan bestämmande inflytande. 
Transaktionsutgifter, med undantag av 
transaktionsutgifter som är hänförliga till 
emission av egetkapitalinstrument eller 
skuldinstrument, som uppkommer redovi
sas direkt i årets resultat. 

Intresseföretag
Intresseföretag är de företag i vilka kon
cernen har ett betydande inflytande, men 
inte ett bestämmande inflytande, över den 
driftsmässiga och finansiella styrningen, 
vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 
och 50 procent av röstetalet. Från och med 
den tidpunkt som det betydande infly
tandet erhålls redovisas andelar i intres
seföretag enligt kapitalandelsmetoden i 
koncernredovisningen. Kapitalandelsme
toden innebär att det i koncernen redovi
sade värdet på aktierna i intresseföretagen 
motsvaras av koncernens andel i intresse
företagens egna kapital samt koncernmäs
sig goodwill och andra eventuella kvarva
rande värden på koncernmässiga över och 
undervärden. I koncernens resultaträkning 
redovisas som ”Andel i intresseföretags 
resultat” koncernens andel i intresseföre
tagens nettoresultat efter skatt och mino
ritet justerat för eventuella avskrivningar, 
nedskrivningar eller upplösningar av för
värvade över respektive undervärden. 

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

Transaktionsutgifter, med undantag 
av transaktionsutgifter som är hänförliga 

till emission av egetkapitalinstrument 
eller skuldinstrument, som uppkom
mer 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 finan
siella 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 intresse
företaget. Kapitalandelsmetoden 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 elimi
neras i den utsträckning som motsvarar 
koncernens ägarandel i företaget. Oreali
serade förluster elimineras på samma sätt 
som orealiserade vinster, men endast i den 
utsträckning det inte finns något nedskriv
ningsbehov.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräk
nas till den funktionella valutan till den 
valutakurs som föreligger på transaktions
dagen. Försäkringsföretagets funktionella 
valuta är svenska kronor och vid värdering 
av tillgångar och skulder i utländsk valuta 
används balansdagens stängningskurser. 
Valutakursförändringar redovisas i resul
taträkningen netto på raden Kapitalav
kastning, intäkter eller Kapitalavkastning, 
kostnader.

En mindre del av bolagets placeringar 
är noterade i USD, 46,9 Mkr. Denna 
exponering är valutasäkrad 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 ut
bud 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. Intäkter
na redovisas i det icketekniska resultatet 
under Övriga intäkter. Intäkterna redovi
sas i den takt de tjänas in, det vill säga när 
tjänsten utförts. 

hyresintäkter
Hyresintäkter från förvaltningsfastighe
ter redovisas linjärt i resultaträkningen 
baserat på villkoren i leasingavtalet. Den 
sammanlagda kostnaden för lämnade för
måner redovisas som en minskning av hy
resintäkterna linjärt över leasingperioden.

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

FINANSIeLLA INStrUmeNt
redovisning i balansräkningen
Finansiella tillgångar eller skulder tas upp 
i balansräkningen när bolaget blir part 
enligt instrumentets avtalsmässiga villkor 
(affärsdagsredovisning). Kundfordringar 
tas upp i balansräkningen när de fakture
ras. Leverantörsskulder tas upp när fak
tura mottagits. Andra skulder tas upp när 
motparten har presterat och en avtalsenlig 
skyldighet att betala föreligger (även om 
faktura ännu inte mottagits). Finansiella 
tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rättigheterna i avtalet realiseras, 
förfaller eller bolaget förlorar kontrollen 
över dem. Detsamma gäller för delar av 
finansiella tillgångar. Finansiella skulder 
tas bort från balansräkningen när förplik
telsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt 
utsläcks. Detsamma gäller för delar av 
finansiella skulder. 
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Finansiella tillgångar och skulder presen
teras brutto i balansräkningen om det inte 
finns en legal rätt och en avsikt att reglera 
mellanhavandena netto. I dessa fall pre
senteras 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 re
dovisas på särskild rad i balansräkningen 
som upplupen ränteintäkt eller räntekost
nad, separat från tillgången eller skulden 
som räntan belöper på.

Finansiella instrument redovisas 
initialt till anskaffningsvärde. Anskaff
ningsvärde för finansiella instrument som 
klassificerats som finansiella tillgångar 
redovisade till verkligt värde via resultat
räkningen består av verkligt värde exklu
sive transaktionskostnader. Transaktions
kostnader (till exempel courtage) för dessa 
instrument kostnadsförs således direkt 
som kapitalförvaltningskostnader. För 
övriga finansiella instrument motsvarar 
anskaffningsvärdet instrumentets verkliga 
värde inklusive transaktionskostnader. 

Efter anskaffningstillfället beror re
dovisning och värdering av finansiella in
strument av hur de har klassificerats enligt 
nedan. För redovisade värden med uppdel
ning på värderingskategori, se not 15. 

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, obliga
tioner, 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 nyckelta
let 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 onote
rade aktier såsom till exempel LFAB ingår 
i denna utvärdering. Det är därför bolagets 
bedömning att en redovisning till verkligt 

värde med värdeförändringarna redovisa
de över resultaträkningen ger mer relevant 
redovisningsinformation för läsarna av 
årsredovisningen. 

Av detta skäl väljer Länsförsäkringar 
Västernorrland alltid att kategorisera sina 
finansiella tillgångar såsom finansiella 
tillgångar som identifierats som finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde 
med värdeförändringarna redovisade över 
resultaträkningen förutom (i) när verkligt 
värde inte kan fastställas på ett tillförlit
ligt sätt och (ii) när redovisningslagstift
ningen inte medger detta vid redovisning 
i juridisk person. Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde med värdeför
ändringarna redovisade över resultaträk
ningen utgörs i balansräkningen av aktier 
i andra företag än koncern och intressefö
retag samt obligationer.

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

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 värdeför
ändringarna redovisade direkt i eget ka
pital. Eget kapitalinstrument som klassifi
ceras 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 nedskrivningsbe
hov föreligger för en tillgång i kategorin 
tillgångar som kan säljas, omförs tidi
gare eventuell ackumulerad värdeminsk
ning redovisad direkt mot eget kapital 
till resultaträkningen. Nedskrivningar av 
eget kapitalinstrument 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 balans
räkningen av lån till intresseföretag och 
likvida medel. Låne och kundfordringar 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Vid varje rapporttillfälle utvärderar före
taget om det finns objektiva 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 de
rivat med negativa marknadsvärden och 
som inte används för säkringsredovisning. 
Alla derivat med som inte ingår i säk
ringsredovisning klassificeras (i enlighet 
med IAS 39) som innehav för handels
ändamål oavsett syftet med innehavet. 
Finansiella skulder som innehas för han
delsändamål ingår i kategorin finansiella 
skulder värderade till verkligt värde med 
värdeförändringarna redovisade över re
sultaträkningen.

Andra finansiella skulder
Andra finansiella skulder utgörs i balans
räkningen av övriga skulder. Finansiella 
skulder värderas till upplupet anskaff
ningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde 
bestäms utifrån den effektivränta som 
beräknades när skulden togs upp. 

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

Värderingsprinciper
Verkligt värde är det belopp till vilket en 
tillgång skulle kunna överlåtas eller en 
skuld regleras, mellan kunniga parter som 
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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 
transaktionskostnader. Sådana instrument 
återfinns på balansposterna Aktier och an
delar, Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper.

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

Bolagets aktieinnehav i LFAB har 
värderats till verkligt värde på basis av ak
tiernas substansvärde. Eftersom aktierna 
innehas med hembudsförbehåll enligt vil
ket aktierna i första hand måste erbjudas 
de övriga ägarna till ett pris som motsva
rar substansvärdet, så utgör substansvär
det i de flesta fall aktiernas verkliga värde. 
I det fall aktiernas verkliga värde, beräk
nat enligt en kassaflödesmetod, uppgår 
till ett lägre belopp än substansvärdet, så 
redovisas aktierna till detta lägre värde. 

Bolaget har vidare gjort bedömningen 
att värdet på aktierna i Investa Företagska
pital AB inte kan fastställas på ett tillräck
ligt tillförlitligt sätt. Aktierna värderas 
därför till anskaffningskostnad och prövas 
löpande för nedskrivningsbehov. Av sam
ma skäl lämnas inte någon upplysning om 
verkligt värde i not. När det gäller aktiein
nehaven i Fastighetsförvaltningsbolaget 
Gården 35 AB, Nocken 35 AB (före detta 
VN Pensionsplaneraren AB) och Takpan
nan 35 AB (före detta Västernorrlandsfon
den AB) värderas dessa till verkligt värde 
med värdeförändringarna redovisade över 
resultaträkningen (se vidare not 15 nedan). 

Redovisning i resultaträkningen  
av realiserade och orealiserade 
värdeförändringar
För finansiella instrument som värderas 
till verkligt värde över resultaträkningen 
redovisas såväl realiserade som orealise
rade värdeförändringar i den icketekniska 
redovisningen som kapitalavkastning 

intäkter eller kapitalavkastning kostnader 
(beroende på om värdeförändringen är 
positiv eller negativ). 

ÖVrIgA tILLgÅNgAr
Byggnader och mark
Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som 
innehas i syfte att erhålla hyresintäkter 
och/eller avkastning genom värdestegring. 
Initialt redovisas förvaltningsfastigheter 
till anskaffningskostnad, vilket inkluderar 
till förvärvet direkt hänförbara utgifter. 
Förvaltningsfastigheter redovisas i balans
räkningen till verkligt värde. Det verkliga 
värdet baseras helt och hållet på värde
ringar av utomstående oberoende värde
ringsmän med erkända kvalifikationer och 
med adekvata kunskaper i värdering av 
fastigheter av den typ och med de lägen 
som är aktuella. Värdering sker normalt 
årligen. Om det under löpande år före
ligger indikationer på väsentliga värde
förändringar på fastigheterna (enskilda 
fastigheter eller delar av beståndet) sker en 
omvärdering av de aktuella fastigheterna 
i samband med kvartalsrapporteringen 
till Finansinspektionen. Omvärderingar 
av verkligt värde under löpande år sker ge
nom en intern värdering. 

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 förvaltningsfastigheterna 
har fastställts med en kombinerad tillämp
ning av ortsprismetod, utifrån redovisade 
jämförelseköp, och avkastningsmetod. Upp
gifter om verkligt värde stöds av faktiska 
transaktioner till 100 procent. Avkastnings
metoden är baserad på nuvärdesberäkning 
av framtida faktiska kassaflöden i form av 
driftsnetton, som successivt marknadsan
passats, samt nuvärdet av det bedömda rest
värdet år y. Restvärdet har bedömts genom 
en evighetskapitalisering av ett uppskattat 
marknadsmässigt driftnetto år y+1.

Såväl orealiserade som realiserade 
värdeförändringar redovisas i resultaträk
ningen. Hyresintäkter och intäkter från 
fastighetsförsäljningar redovisas i enlighet 
med de principer som beskrivs under av
snittet intäktsredovisning.

Tillkommande utgifter för förvalt
ningsfastigheter läggs till det redovisade 
värdet endast om det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska fördelar som är för
knippade med utgiften kommer att komma 
företaget till del och anskaffningsvärdet 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla 
andra tillkommande utgifter redovisas 
som kostnad i den period de uppkommer. 
Utgifter som avser utbyten av hela eller 
delar av identifierade komponenter av fast
igheten aktiveras liksom utgifter för helt 
nya komponenter. Reparationer av förvalt
ningsfastigheter kostnadsförs i samband 
med att utgiften uppkommer.

Rörelsefastigheter
Rörelsefastigheter är fastigheter som 
används i en betydande omfattning i 
den egna verksamheten. Koncernen 
Länsförsäkringar Västernorrland har 
sedan tidigare redovisat samtliga fast
igheter, 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. Länsförsäk
ringar Västernorrland har valt att redo
visa 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 omvärderingsreserv 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 mins
kad kostnad i resultaträkningen. Dock re
dovisas minskningen i övrigt totalresultat 
till den del det finns eventuellt befintligt 
saldo i omvärderingsreserven hänförlig 
till tillgången. Avskrivningar baserade på 
ursprungligt anskaffningsvärde förs med 
två procent per år. 

Skillnaden mellan avskrivning baserad 
på det omvärderade värdet och avskriv
ningar enligt ursprungligt anskaffnings
värde överförs från omvärderingsreserven 
till årets totalresultat. Ingen avskrivning 
har gjorts 2012.
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materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redo
visas 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 re
dovisas i koncernen till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskriv
ningar och eventuella nedskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset 
samt kostnader direkt hänförbara till 
tillgången för att bringa den på plats och i 
skick för att utnyttjas i enlighet med syftet 
med anskaffningen. Exempel på direkt 
hänförbara kostnader som ingår i anskaff
ningsvärdet är kostnader för leverans och 
hantering, installation, lagfarter, konsult
tjänster och juristtjänster.

Det redovisade värdet för en materiell 
anläggningstillgång tas bort ur balans
räkningen vid utrangering eller avytt
ring eller när inga framtida ekonomiska 
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 rörelsein
täkt/kostnad.

Avskrivningsprinciper för materiella 
tillgångar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod, mark skrivs 
inte av. Koncernen tillämpar kompo
nentavskrivning vilket innebär att kompo
nenternas 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 nyttjande
perioder omprövas vid slutet av varje 
räkenskapsår. 

Nedskrivning av materiella och 
immateriella tillgångar 
Materiella och immateriella tillgångar 
(med undantag för tillgångar för försälj
ning och avyttringsgrupper samt förvalt
ningsfastigheter) prövas för nedskrivning 
enligt IAS 36. En nedskrivning redovisas 
när en tillgångs eller kassagenererande en
hets (grupp av enheters) redovisade värde 
överstiger återvinningsvärdet. Återvin
ningsvärdet är det högsta av verkligt värde 
(med avdrag för försäljningskostnader) 
och tillgångens nyttjandevärde. Vid beräk
ning av nyttjandevärdet diskonteras fram
tida kassaflöden med en diskonterings
faktor som beaktar riskfri ränta och den 
risk som är förknippad med den specifika 
tillgången. Om det inte går att fastställa 
väsentligen oberoende kassaflöden till en 
enskild tillgång ska tillgångarna vid pröv
ning 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 antagan
den som låg till grund för beräkningen 
av återvinningsvärdet. Nedskrivning av 
goodwill återförs dock aldrig. En rever
sering görs endast i den utsträckning som 
tillgångens redovisade värde efter återfö
ring 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 koncernredo
visningen antingen som finansiella eller 
operationella. Finansiell leasing föreligger 
då de ekonomiska riskerna och förmånerna 
som är förknippade med ägandet i allt vä
sentligt är överförda till leasetagaren. Om 
ekonomiska risker och förmåner förknippa
de med tillgången kvarstår hos leasegivaren 
klassificeras avtalet som operationell lea
sing. Alla leasingkontrakt är operationella.

Vid operationell leasing kostnads
förs 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 leasing
avtal redovisas i resultaträkningen linjärt 
över leasingperioden. Förmåner erhållna i 
samband med tecknandet av ett avtal redo
visas i resultaträkningen som en minsk
ning av leasingavgifterna linjärt över 
leasingavtalets löptid. Variabla avgifter 
kostnadsförs i de perioder de uppkommer. 
Lesingavtalen avser hyra av lokaler samt 
inventarier.

Finansiell leasing
Avskrivning sker över tillgångens be
räknade 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 försäk
ringsrisk mellan försäkringsgivare och 
försäkringstagare redovisas som försäk
ring. Kontrakt som inte överför tillräck
lig risk redovisas som antigen finansiella 
instrument (lån) eller serviceavtal. Enligt 
de kontrakt som Länsförsäkringar Väs
ternorrland 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 ersätt
ning utgår). Samtliga Länsförsäkringar 
Västernorrlands försäkringskontrakt 
har därför bedömts överföra tillräckligt 
mycket risk för att de ska klassas som för
säkring 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 premie
inkomsten från försäkringskontrakt som 
avser tidsperioder efter balansdagen av
sätts till premiereserv i balansräkningen. 
Beräkning av avsättning till premiereserv 
sker i normalfallet genom att premiein
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komsten periodiseras strikt utifrån det un
derliggande försäkringskontraktets löptid.

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

Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs 
av avsättning för ej intjänade premier och 
kvardröjande risker samt avsättning för 
oreglerade skador och motsvarar förpliktel
ser enligt ingångna försäkringsavtal. Alla 
förändringar i försäkringstekniska avsätt
ningar 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 in
gångna försäkringskontrakt. Avsättningen 
beräknas normalt strikt tidsproportionellt, 
så kallad pro rata temporisberäkning. Om 
premienivån bedöms vara otillräcklig för 
att täcka de förväntade skade och drifts
kostnaderna för skadereglering, förstärks 
de med ett tillägg för kvardröjande risker 
(nivåtillägg). 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 utbetalning
arna för samtliga inträffade skador, inklu
sive de skador som ännu inte rapporterats 
till bolaget, så kallad IBNRavsättning. 
Avsättningen inkluderar även kostnader 
för skadereglering samt förväntad kost
nadsökning. Uppskattningen av avsätt
ningsbehovet görs för de flesta skador med 
statistiska metoder och då i huvudsak med 
Chain laddermetoden. Det mest väsent

liga antagandet som ligger till grund för 
dessa metoder är att historiska utfall kan 
användas för beräkning av framtida ska
dekostnader. För de större skadorna och 
för skador med komplicerade ansvarsför
hållanden 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 utbetal
ningar 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 intjä
nade premier undersöks då var för sig. 
Avsättningen för oreglerade skador grun
dar sig på beräknade framtida ersättnings
utflöden. Prognoserna över avsättnings
behovet görs med vedertagna aktuariella 
metoder. Metoderna beaktar nulägesbe
dömningar av alla avtalsenliga kassaflö
den 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 förutbetalda 
anskaffningskostnader inte är adekvat re
dovisas förändringen i resultaträkningen.

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

Återförsäkring
Kostnader för återförsäkring redovisas i 
resultaträkningen under kostnadsposten 
Premier för avgiven återförsäkring. Pre
mier för mottagen återförsäkring redovi
sas under intäktsposten Premieinkomst. 

Den del av risken för vilken återförsäk
ring tecknats redovisas i balansräkningen 
som Återförsäkrares andel av försäkrings
tekniska avsättningar. Kontroller för att 
fastställa eventuella nedskrivningsbehov 
avseende denna post genomförs löpande 
och per balansdagen. Nedskrivningsbehov 
föreligger när det bedöms som sannolikt 
att återförsäkraren inte kommer att infria 
sina åtaganden enligt återförsäkrings
avtalen. 

Förutbetalda anskaffningskostnader
Försäljningskostnader som har ett klart 
samband med tecknande av försäk
ringsavtal och som bedöms generera en 
marginal som minst täcker anskaffnings
kostnaderna har aktiverats. Anskaffnings
kostnader innefattar driftskostnader som 
direkt eller indirekt kan hänföras till teck
nandet eller förnyandet av försäkringsav
tal såsom provisioner, marknadsförings
kostnader 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 balansräkning
en 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 ekono
miska resurser vars storlek kan uppskat
tas tillförlitligt. Om effekten av när i tiden 
betalning sker är väsentlig, diskonteras 
det förväntade framtida kassaflödet till en 
räntesats före skatt som återspeglar aktu
ella marknadsbedömningar, och om det 
är lämpligt, de risker som är förknippade 
med förpliktelsen.

En eventualförpliktelse redovisas när 
det finns ett möjligt åtagande som härrör 
från inträffade händelser och vars före
komst bekräftas endast av en eller flera 
osäkra framtida händelser, eller när det 
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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 återbetalnings
skyldig om en kund slutar att betala in 
sina premier. Denna risk är relativt be
gränsad dels för att annullationsansvaret 
bara är treårigt och dels för att denna del 
av ersättningen enbart uppgår till cirka 2 
Mkr per år. Bolaget sätter dock av till en 
annullationsreserv som uppgår till fem 
procent av de tre senaste årens annulla
tionsansvarspliktiga ersättning.

I bolagets avtal med Länsförsäkringar 
Bank regleras hur stor ersättning bolaget 
skall ha för den förmedlade bankaffären. 
I detta avtal framgår även att Länsför
säkringar Västernorrland skall stå för 80 
procent av de kreditförluster som even
tuellt 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 ersätt
ning från banken, vilket innebär att denna 
risk är begränsad till cirka 19,8 Mkr. För 
att inte redovisa intäkter för affärer som 
kan komma att generera en framtida åter
betalning sätter bolaget av en del av in
täkten 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 underlig
gande transaktionen redovisas direkt mot 
eget kapital då även den tillhörande skatte
effekten 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 ak
tuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balans
räkningsmetoden med utgångspunkt i 
temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar 

och skulder. Temporära skillnader som 
inte beaktas är skillnader som uppkom
mit vid första redovisningen av goodwill 
samt första redovisningen av tillgångar 
och skulder som inte är rörelseförvärv 
och vid tidpunkten för transaktionen inte 
påverkar vare sig redovisat eller skatte
pliktigt resultat, vidare beaktas inte heller 
skillnader hänförliga till andelar i dotter 
och intresseföretag som inte förväntas 
bli återförda inom överskådlig framtid. 
Värderingen av uppskjuten skatt baserar 
sig på hur redovisade värden på tillgångar 
eller skulder förväntas bli realiserade eller 
reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med 
tillämpning av de skattesatser och skat
teregler som är beslutade eller i praktiken 
beslutade per balansdagen.

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

ersättningar till anställda och 
personer i ledande ställning
Förpliktelser avseende avgifter till av
giftsbestämda 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. Bola
gets 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 förplik
tigat, utan realistisk möjlighet till tillba
kadragande, av en formell detaljerad plan 
att avsluta en anställning före den normala 
tidpunkten. När ersättningar erbjuds för 
att uppmuntra frivillig avgång, redovisas 
en kostnad om det är sannolikt att erbju
dandet kommer att accepteras och antalet 
anställda som kommer att acceptera erbju
dandet tillförlitligt kan uppskattas.

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

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

Bolaget tillämpar principer för ersätt
ningar som innebär att man kan identi
fiera, mäta, styra och internt rapportera de 
risker som dess verksamhet är förknippad 
med. Bolaget har en ersättningsmodell 
som är förenlig med och främjar en ef
fektiv riskhantering. Utgångspunkten är 
att ersättningar och anställningsvillkor 
inte får uppmuntra till överdrivet riskta
gande, 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 (avdelningschefer).  

Ersättning ska i huvudsak utgå med 
en fast månadslön. Styrelsen har beslutat 
om resultatbonus/prestationsmål som gäl
ler på lika sätt för alla anställda i bola
get och vars storlek är beroende av det 
övergripande bolagsresultatet. Den rörliga 
ersättningen är maximerad till 0,5 prisbas
belopp (21 400 kronor) per år och utgår till 
alla anställda, förutom vd. Med hänsyn 
till vikten av att oberoendet avseende 
kontrollfunktionerna compliance, risk
kontroll 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 lång
siktigt positivt resultat utbetalas denna 
rörliga ersättning som engångsbelopp till 
samtliga anställda som omfattas.  

Rörlig ersättning/provision förekom
mer bland säljande personal. Denna perso
nalkategori 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 ersättningsut
skott handlägger överenskommelser med 
verkställande direktören.
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Pension erhålles i huvudsak enligt vid 
varje tidpunkt gällande pensionsavtal 
för försäkringsbranschen. För vd kan 
tillkomma kompletterande pensionsöver
enskommelse baserad på marknadsmäs
sig bedömning av relevanta motsvarande 
tjänster (se not 32)

moderBoLAgetS  
redoVISNINgSprINcIper
Av detta avsnitt framgår på vilka punkter 
moderbolagets redovisningsprinciper av
viker från koncernens. De nedan angivna 
redovisningsprinciperna för moderbola
get har tillämpats konsekvent på samtliga 
perioder som presenteras i moderbolagets 
finansiella rapporter.

Moderbolaget upprättar sin redovis
ning enligt lagen om årsredovisning i 
försäkringsföretag (1995:1560) samt 
Finansinspektionens föreskrifter och all
männa råd FFFS 2008:26 med ändringar i 
FFFS 2009:12 samt FFFS 2011:28. Bolaget 
tillämpar även RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer utgivna av Rådet för 
finansiell rapportering. Reglerna i RFR 2 

innebär att moderbolaget tillämpar samt
liga av EU godkända IFRS så långt det 
är möjligt inom ramen för lagar och med 
hänsyn till sambandet mellan redovis
ning och beskattning. Rekommendationen 
anger vilka undantag från och tillägg till 
IFRS som skall göras.

Leasing
Alla leasingavtal klassificeras i moderbo
lagets årsredovisning som operationella.

dotterföretag, intresseföretag och 
joint ventures
Andelar i dotterföretag och intresseföretag 
redovisas i moderbolaget enligt anskaff
ningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas 
endast erhållna utdelningar under förut
sättning att dessa härrör från vinstmedel 
som intjänats efter förvärvet. Utdelningar 
som överstiger dessa intjänade vinstmedel 
betraktas som en återbetalning av investe
ringen 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.

koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag och aktieägartillskott 
redovisas i enlighet med uttalandet från 
Rådet för finansiell rapportering (RFR 2), 
uppdaterad i januari 2013. Aktieägartill
skott förs direkt mot eget kapital hos mot
tagaren 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 försäk
ringsverksamheten och de försäkringsris
ker som hanteras där, dels av placerings
verksamheten och finansiella risker. Risk 
och riskhantering är därför en central 
del av verksamheten i Länsförsäkringar 
Västernorrland. Denna not omfattar en 
beskrivning av företagets riskhanterings
organisation samt kvantitativa och kvali
tativa upplysningar om försäkringsrisker 
och finansiella risker.

mål, principer och metoder för 
bolagets riskhantering
Syftet med företagets riskhanteringsorga
nisation är att identifiera, mäta och styra 
samtliga risker som företaget är exponerat 
för – både försäkringsrisker och finansiel
la 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 ansvarsom
råden och väl fungerande processer. Bland 
annat finns dokument som styr riskbe
dömning och riskurval vid införsäkrings
tillfället. Vidare finns en riskberäknings
modell där risker inom olika områden kan 
kvantifieras. 

Ansvaret för Länsförsäkringar Väster
norrlands riskarbete ligger hos styrelsen 
som årligen beslutar om bolagets övergri
pande styrdokument: affärsplan och policy 
gällande styrning av konsolideringskapital 
och placeringstillgångar utifrån ett risk
perspektiv. Styrelsen får löpande rappor
tering om hur bolagets risker utvecklas via 
ett flertal olika rapporter. Styrelsen har in
rättat två utskott: Finansutskottet och det 
Lokala kreditutskottet. Styrelsen har inget 
revisionsutskott utan hela styrelsen är 
involverad i arbetet med att kvalitetssäkra 
bolagets interna styrning och kontroll vad 
avser; finansiell rapportering, riskhante
ring och riskkontroll, regelefterlevnad och 
övrig intern styrning och kontroll. Styrel
sen har dessutom en oberoende gransk
ningsfunktion till sitt förfogande.

I finansutskottet ingår fem styrelse
ledamöter inklusive vd. Finansutskottets 
uppgift är att vara ett forum för finan

siell omvärlds och makroekonomiska 
analyser samt att bereda och koordinera 
ärenden inom kapitalförvaltningsområdet, 
vilka ska föreläggas styrelsen för beslut. 
Finansutskottet ska vidare bevaka att av 
styrelsen beslutade mål, fastställd place
ringsinriktning och delegeringsordning 
uppnås och efterlevs av kapitalförvaltaren 
samt utgöra rådgivande organ för bolagets 
bank och finansiella tjänster. I det lokala 
kreditutskottet ingår fyra styrelseledamö
ter inklusive vd. Lokala kreditutskottet har 
till uppgift att tillstyrka eller avslå kreditet 
för vidare beredning i Central kreditkom
mitté. Bolagets oberoende gransknings
funktion skall medverka till och kontrolle
ra att verksamheten inom bolaget bedrivs 
mot fastställda mål och i enlighet med 
styrelsens intentioner och riktlinjer genom 
att undersöka och utvärdera den interna 
styrningen. Den mening som var här är 
borttagen 

I bolagets operativa riskorganisation 
finns förutom vd, en riskmanager, en 
compliancefunktion, en kreditkommitté 
och två riskbedömningsgrupper. Bolagets 
riskmanager ansvarar för att identifiera 
och beskriva bolagets olika riskområden. 
I detta ansvar ligger även att tillsam
mans med företagsledningen och bolagets 
compliancefunktion, ta fram styrdoku
ment som beskriver hur de olika riskerna 
skall 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 
regelefterlevanden i bolaget. Compliance
funktionen rapporterar regelbundet till 
styrelse och vd.

Bolagets två riskbedömningsgrup
per har till uppgift att skapa riktlinjer och 
beslutsordning som leder till att bolaget 
får ett ur risksynpunkt bra försäkringsbe
stånd. 

Bolaget har därutöver en säkerhets
funktion som har till uppgift att löpande 
arbeta med operativa säkerhetsfrågor samt 
ett väl fungerande miljöledningssystem, 
vars syften är att hantera och begränsa bo
lagets risktagande inom dessa områden.

rapportering av risk
Bolaget har en intern beräkningsmodell 
för att mäta totalrisk. Modellen är ett led 
i anpassningen till de så kallade riskbase
rade solvensregler som är under införande 
och beräknas träda i kraft den 1 januari 
2015. I beräkningen ingår att mäta risk 
för följande risktyper: försäkringsrisk, 
placeringsrisk, operativ risk, affärsrisk, 
kreditrisk och motpartsrisk (risken att en 
motpart inte kan fullgöra sina förplik
telser). Konsolideringskapitalet ställs 
sedan i relation till det totala riskbeloppet. 
Länsförsäkringar Västernorrlands styrelse 
får löpande riskrapporter där det framgår 
hur de olika riskerna utvecklats över tiden, 
samt hur relationen mellan konsoliderings
kapital och totalrisk har utvecklats.

Bolaget är styrt av en mängd legala 
krav. Finansinspektionen är tillsynsmyn
dighet för de finansiella bolagen. Varje 
kvartal rapporterar bolaget till Finansin

Bilden visar relationen mellan konsolideringskapital och total risk samt konsolideringsgraden de senaste sex åren.
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spektionen uppgifter om bland annat kapi
talbas och solvensmarginal. Från och med 
2007 rapporterar bolaget även in uppgifter 
enligt det så kallade trafikljussystemet. 
Trafikljussystemet är ett stresstest som 
görs för att kontrollera att bolaget klarar 
av sina åtaganden även i perioder med 
kraftiga rörelser på de finansiella markna
derna. Länsförsäkringar Västernorrland 
uppfyller med god marginal minimikraven. 

risker i skadeförsäkringsrörelsen 
Försäkringsrisker består av teckningsrisk, 
reservrisk och katastrofrisk. Innebörden 
av dessa begrepp och bolagets generella 
metoder för att hantera dessa båda typer 
av risker beskrivs nedan. 

teckningsrisk
Teckningsrisken är risken att skade och 
driftskostnaderna för ännu ej inträf
fade skador inte täcks av premieintäkten. 
Teckningsrisken innehåller dels en genuin 
osäkerhet om det faktiska utfallet av varje 
enskilt försäkringsavtal, dels osäkerhet 
om den ingående totala avsättningen för 
ännu ej inträffade skador på redan in
gångna försäkringsavtal tillsammans med 
den under nästa år intjänade premien på 
årets försäljning kommer att visa sig vara 
tillräcklig för att täcka skade och drifts
kostnader som kommer att belöpa på nästa 
räkenskapsår. 

reservsättningsrisk
Reservsättningsrisk är risken för att 
avsättningen för oreglerade skador inte 
räcker för att reglera inträffade skador. 
Den hanteras främst genom utvecklade 
aktuariella metoder och en noggrann kon
tinuerlig uppföljning av anmälda skador. 
Bolaget redovisar hittills inga diskonte
rade avsättningar för oreglerade skador i 
trafikförsäkring. Detta innebär att bolaget 
inte har någon ränterisk inbyggd i de för
säkringstekniska avsättningarna. 

katastrofrisk
Länsförsäkringar Västernorrlands verk
samhetsområde är Västernorrlands län, 
vilket innebär att de risker bolaget tecknat 
är koncentrerade till en förhållandevis 
liten region. Detta medför en relativt stor 
risk att flera enskilda försäkringar blir 

skadedrabbade vid en större skada som 
exempelvis en stormskada eller andra 
naturkatastrofer. Genom det i nästa avsnitt 
beskrivna interna riskutbytet är Länsför
säkringar Västernorrland både skyddat 
mot och exponerat för katastrofskador 
som inträffar i de övriga länsförsäkrings
bolagen. Åtagandet är bolagets enskilt 
största risk och utgör ett belopp som mot
svarar 15 procent av bolagets egna kapital 
vid årets ingång. Det inträder då gruppens 
externa katastrofskydd är uttömt. 

riskhantering i  
skadeförsäkringsrörelsen
Bolaget tecknar såväl direkt skadeförsäk
ring som mottagen skadeåterförsäkring 
inom områdena sjukdom och olycksfall, 
egendom, ansvar, motorfordon, trafik 
samt mottagen livåterförsäkring. För att 
reducera försäkringsrisken finns olika 
metoder. Riskminskning med avseende på 
osäkerheten i enskilda försäkringsavtal 
åstadkommes dels genom diversifiering, 
det vill säga genom att utöka portföljen 
med avtal som är oberoende av varandra, 
dels genom att säkerställa en i organisatio
nen 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. Länsförsäkring
ar Västernorrland upprättar även detalje
rade 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 kvan
titativa gränser för hur stor exponeringen 
maximalt får vara inom olika riskområden. 
I riktlinjerna fastställs inom vilka försäk
ringsklasser, storlekar, geografiska områ
den och sektorer där bolaget är villigt att 
exponera sig för risk. På så sätt säkerställs 
en lämplig fördelning inom portföljen. Två 
särskilda riskbedömningsgrupper utvärde
rar löpande risker inom företags och lant
bruksförsäkring respektive företagsmotor 
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. Hante
ringen av riskutbytet administreras inom 
det gemensamt ägda bolaget Länsförsäk
ringar AB. Riskutbytet innebär att de del
tagande bolagen begränsar sina åtaganden 
i försäkringsavtalen upp till vissa – per 
riskslag – av styrelsen fastställda självbe
håll, per skada, per händelse och totalt per 
skadeår. Återförsäkringen tar alltså sikte 
på att begränsa bolagets kostnad för egen 
räkning, i första hand per enskild skada, i 
andra hand per händelse, och i tredje hand 
för det totala årsresultatet. 

Den del av skadekostnaden som över
stiger självbehållet, netto efter återvinning 
från de skydd som Länsförsäkringar AB 
upphandlat på den externa återförsäkrings
marknaden, för skadorna som omfattas av 
riskutbytet, sprids ut över länsförsäkrings
bolagen och Länsförsäkringar AB. 

De fastställda andelar som fördelas ut 
beror på affärsvolym, valda självbehåll 
och historiskt skadeutfall. Återförsäk
ringsprogrammen ger, med undantag för 
vissa risker, ett automatiskt skydd och ka
pacitet att teckna risker upp till vissa be
loppsgränser. Risker som inte omfattas av 
den automatiska kapaciteten återförsäkras 
på marknaden för fakultativ återförsäk
ring. Programmen gäller kalenderårsvis. 
De förnyas eller omförhandlas varje år. 

Det externa katastrofskyddet har under 
året varit begränsat till 7 miljarder kronor 
totalt för de 23 länsförsäkringsbolagen 
och Länsförsäkringar Sak tillsammans. 
För katastrofskador som överstiger 7 mil
jarder kronor har det under verksamhets
året funnits ett internt återförsäkrings
skydd inom länsförsäkringsgruppen som 
omfattar ytterligare ca 2,9 miljarder kro
nor. Risken att bolaget av misstag tecknar 
en risk som i sin helhet, eller till en del, 
inte täcks av bolagets återförsäkringspro
gram är en processrisk, och är ett exempel 
på risk som definitionsmässigt hör hemma 
under rubriken ”Operativa risker”.

Premie och reservrisken är störst i 
skadeportföljer med lång avvecklingstid, 
det vill säga avtal där de stora utbetalning
arna tenderar att komma först många år 
framåt i tiden. Detta är särskilt märkbart 
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inom trafik, sjuk och olycksfallförsäk
ring, vilka tillsammans utgör en relativt 
stor andel av bolagets avsättning för 
oreglerade skador. När det gäller trafik
skador tillkommer även osäkerhet om den 
framtida kostnadsutvecklingen på grund 
av att förändrad lagstiftning och myn
dighetsbeslut i efterhand kan påverka hur 
trafikförsäkringen 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 ska
dehandläggare går igenom sina oreglerade 
skador och kontrollerar att den kvarvaran
de reserven är tillräcklig för att slutreglera 
skadan. Detta görs kvartalsvis.

känslighet för risker hänförliga  
till försäkringsavtal
Avsättningarna för skadeförsäkringar är 
känsliga för förändringar i de väsentliga 
antaganden som antytts ovan. Känsligheten 
för förändringar av några av dessa anta
ganden är svår att kvantifiera, exempelvis 
förändringar i regleringen av trafikförsäk
ringen. 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 kon
stanta och utan någon hänsyn till eventuella 
diversifieringseffekter. 

känslighetsanalys, teckningsrisken 

 
Inverkan på 
vinst f skatt

Inverkan 
på EK

1 % förändring i 
totalkostnadsprocent +/- 3 191 2 352

1 % förändring i premienivån +/- 3 924 2 892

1 % förändring i skadefrekvens +/- 2 389 1 761

10 % förändring i premier  
för avg åf +/- 3 944 2 907

Faktiska skadeanspråk jämfört  
med tidigare uppskattningar
Utöver känslighetsanalysen utgör också 
tidigare års skattningar av skadekostnaden 
för enskilda skadeår ett mått på bolagets 
förmåga att förutse den slutliga skadekost
naden. Tabellen nedan visar kostnadsut
vecklingen för skadeåren 2003–2012 före 
återförsäkring. 

Av den övre delen av tabellen framgår 
hur skattningen av den totala skadekostna
den per skadeår, exklusive mottagen åter
försäkring och skaderegleringskostnader, 

utvecklas årsvis. Den nedre delen visar hur 
stor del av detta som finns i balansräkningen. 

marknadsrisk
Förändringar i räntesatser, valutakurser, ak
tiekurser, fastighetspriser och råvarupriser 
påverkar marknadsvärdena för finansiella 
tillgångar och skulder. Marknadsrisken 
är risken för att verkligt värde på nuva
rande eller framtida kassaflöden från ett 
finansiellt instrument varierar på grund av 
förändringar i marknadspriser. Länsför
säkringar Västernorrland har ett regelverk, 
”Policy för placering av tillgångar”, som 
reglerar hur bolaget ska placera tillgång
arna och till vilken risk detta får göras. 
Riktlinjerna revideras en gång per år av 
styrelsen. Länsförsäkringar Västernorrlands 
placeringssammansättning framgår i för
valtningsberättelsen. Målet för bolagets ka
pitalförvaltning är att långsiktigt generera 
så hög avkastning som möjligt med hänsyn 
tagen till risk och likviditet. 

Aktiekursrisk
Aktiekursrisk är enskilt största marknads
risk. Aktieexponeringen är totalt 688 (653) 
Mkr. Aktieplaceringarna sker i huvudsak 
i LFABaktier och aktiefonder. Genom att 
placera i flera olika geografiska regioner, 

SkAdekoStNAd FÖre ÅterFÖrSäkrINg

Skadeår 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 totalt

Uppskattad skadekostnad:

– i slutet av skadeåret 172 062 211 943 231 179 363 056 272 348 259 037 275 058 302 824 386 286 296 896 255 062 3 025 751

- ett år senare 173 076 212 683 232 136 364 161 271 639 270 583 277 733 294 035 388 109 307 428

- två år senare 173 610 211 950 232 887 366 351 276 100 263 741 286 167 296 672 379 361

- tre år senare 172 798 212 795 233 026 372 816 277 363 264 041 281 364 285 592

- fyra år senare 173 591 213 757 234 146 364 914 273 338 261 789 279 023

- fem år senare 174 408 213 480 228 199 361 047 273 489 256 793

- sex år senare 174 368 215 365 226 942 359 089 276 160

- sju år senare 212 014 229 078 357 997

- åtta år senare 213 017 227 029

- nio år senare 212 542

- nuvarande skattning 0 212 542 227 029 357 997 276 160 256 793 279 023 285 592 379 361 307 428 255 062 2 836 987

Totalt utbetalt 0 210 115 208 113 329 995 244 855 229 668 239 484 251 275 253 002 248 486 128 061

Kvarstående skadekostnad 0 2 427 18 916 28 002 31 305 27 125 39 539 34 317 126 359 58 942 127 001 493 933

Avsättning upptagen i  BR 0 2 427 18 916 28 002 31 305 27 125 39 539 34 317 126 359 58 942 127 001 493 933

Avsättn. 2002 och tidigare 25 091

S:a avsättning i Br 0 2 427 18 916 28 002 31 305 27 125 39 539 34 317 126 359 58 942 127 001 519 024

Avsättning avseende mottagen 
återförsäkring alla skadeår 210 706

Avsättning avseende 
skaderegleringskostnader alla 
skadeår 17 035

Summa avsättning upptagen i Br 746 765



samt på flera olika förvaltare minskar 
den totala aktiekursrisken. 

Känslighetsanalys aktiekursrisk 
Inverkan på resultat före skatt vid 10 pro
cent nedgång i aktiekurser är minus 68,8 
(65,3) Mkr.

Valutakursrisk
Exponering mot utländska valutor före
kommer i strukturerade produkter och 
lån, till ett sammanlagt värde vid årets 
slut på 46,9 (24) Mkr. 

Känslighetsanalys valutakursrisk
Inverkan på resultat före skatt vid 10 
procent nedgång i valutakurser är minus 
4,7 (2,4) Mkr.

ränterisk
Placeringar i räntebärande värdepapper 
uppgår totalt till 429 (443) Mkr och består 
i huvudsak av svenska statspapper. Dura
tionen i ränteportföljen uppgår för närva
rande till 3,9 (3,5) år och den genomsnitt
liga räntebindningstiden är 5,0 (4,9) år.

Känslighetsanalys ränterisk (Tkr)
Marknadsvärdet av dessa tillgångar för
ändras vid 1 procent förändring av den 
allmänna räntenivån med 12,8 (14) 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 omvärldsför
ändringar. För Länsförsäkringar Väster
norrlands del är fastighetsrisken begrän
sad i och med att fastigheter endast utgör 
en mindre del av bolagets placeringstill
gångar. 

Känslighetsanalys fastighetsrisk (tkr)
Inverkan på resultat före skatt om di
rektavkastningskravet ökar med 1 pro
cent 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 full
göra sina förpliktelser. För att begränsa 
motpartsrisken i placeringar i räntebä
rande värdepapper har bolaget fastställt 

vilken den lägsta kreditvärdering en 
emittent skall ha. Minimikravet är BBB 
för räntebärande värdepapper. Dessutom 
finns begränsningar om hur mycket man 
kan placera hos olika emittenter. Dessa 
begränsningar styrs med utgångspunkt 
från gällande skuldtäckningsregler.

Motpartsrisken i avgiven återförsäk
ring 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 återförsäkringsgiva
re 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 265 (255) 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 åtaganden 
som är förenade med finansiella och 
försäkringstekniska skulder. För Läns
försäkringar Västernorrland är likviditet 
normalt inget problem, eftersom pre
mierna i försäkringsrörelsen betalas in 
i förskott och stora skadeutbetalningar 
ofta är kända långt innan de förfaller.

risker i övrig verksamhet
Förutom sakförsäkringsverksamheten 
säljer bolaget livförsäkringar och bank
produkter till kunderna för Länsförsäk
ringar Livs respektive Länsförsäkringar 
Banks räkning. Som ersättning för detta 
erhåller Länsförsäkringar Västernorrland 
en provision. Den ersättning som bolaget 
erhåller från Länsförsäkringar Liv är till 
viss del förenad med ett annullationsan

svar, vilket innebär återbetalningsskyl
dighet av erhållen provision om en kund 
slutar att betala in sina premier. Denna 
risk är relativt begränsad eftersom an
nullationsansvaret bara är treårigt och i 
nuläget uppgår till 15–25 procent av ny
teckningsersättningen på cirka 2 Mkr. 

I avtalet med Länsförsäkringar Bank 
regleras hur provisionsersättning beräk
nas i den förmedlade bankaffären. I detta 
avtal framgår även att Länsförsäkringar 
Västernorrland skall stå för 80 procent av 
de kreditförluster som eventuellt uppkom
mer på de lån som bolaget förmedlat till 
Länsförsäkringar Bank. Det finns dock 
en begränsning i avtalet som innebär att 
bolagets ansvar maximalt kan uppgå till 
det enskilda årets totala ersättning från 
banken, vilket innebär att denna risk är 
begränsad till cirka 19,8 Mkr.

operativa risker
En viktig del av Länsförsäkringar Väs
ternorrlands riskhantering är processar
betet. 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 orga
nisation 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 riskmanagement, com
pliance och oberoende granskning har, 
som tidigare beskrivits, bland annat till 
uppgift att på olika sätt identifiera, hantera 
och granska bolagets operativa risker.
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Not 3  tILLäggSUppLYSNINgAr ANgÅeNde FÖrSäkrINgSrÖreLSeN 

FÖrSäkrINgSkLASSer

totalt  
2012

olycksfall och 
sjukdom

motorfordon  
3:e man

motorfordon 
övriga klasser

Brand- o annan 
egend. skada

Allmänn 
ansvarighet

 
rättsskydd

Summa direkt 
försäkring

mottagen 
återförsäkring

Premieinkomst, brutto 422 068 15 298 77 307 95 029 191 520 8 037 5 239 392 430 29 638

Premieintäkt,brutto 419 316 16 173 77 186 94 349 187 887 7 928 5 131 388 654 30 662

Försäkringsersättning, brutto –322 020 –15 273 –63 520 –71 120 –137 256 –6 081 –3 873 –297 123 –24 897

Driftskostnader, brutto –80 952 –3 059 –15 971 –23 614 –35 080 –1 405 –974 –80 103 –849

Resultat avgiven ÅF –10 051 616 6 472 1 218 –16 843 –1 142 –372 –10 051 0

Skadeprocent, brutto 77 % 94 % 82 % 75 % 73 % 77 % 76 % 76 % 81 %

Not 4  premIeINkomSt 
koncernen moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Direkt försäkring i Sverige 392 430 382 745 392 430 382 745

Mottagen återförsäkring 29 638 33 569 29 638 33 569

422 068 416 314 422 068 416 314

Not 5  kApItALAVkAStNINg ÖVerFÖrd FrÅN FINANSrÖreLSeN

koncernen moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Överförd kapitalavkastning 19 102 21 922 19 102 21 922

Räntesats %, exklusive Trafikaffär 2,17 2,65 2,17 2,65

Räntesats %, Trafikaffär 2,58 3,14 2,58 3,14

Basen för kapitalavkastningen av skadeverksamhetens kassaflöden bestäms som summan 
av halva premieintäkten f.e.r och genomsnittet under året av avsättning för oreglerade ska-
dor f.e.r. Som räntesats tillämpas den under året genomsnittliga riskfria räntan på en 
90-dagars statsskuldväxel plus en procentenhet för samtliga försäkringsklasser utom trafik. 
I trafik beräknas den som medelvärdet av räntan på 7-åriga svenska statsobligationer över 
de senaste fem åren. 

Not 6  UtBetALdA FÖrSäkrINgSerSättNINgAr

Före avgiven 
återförsäkring

Återförsäkrares 
andel

Försäkrings-
ersättningar f e r.

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Utbetalda försäkringser-
sättningar 279 792 262 636 19 032 12 475 260 760 250 161

Driftskostnader för skade-
reglering 28 854 28 471 0 0 28 854 28 471

Utbetalda 
försäkringsersättningar 308 646 291 107 19 032 12 475 289 614 278 632

Not 7  drIFtSkoStNAder
koncernen moderbolaget

Funktionsindelade driftskostnader 2012 2011 2012 2011

Anskaffningskostnader 51 321 48 343 51 321 48 343

Minskning/ökning av förutbetalda 
anskaffningskostnader –491 –3 473 –491 –3 473

Administrationskostnader 29 758 31 145 29 758 31 145

Provisioner i avgiven återförsäkring 364 387 364 387

Summa driftskostnader 80 952 76 402 80 952 76 402

totala driftskostnader före funktionsindelning

koncernen moderbolaget

kostnadsslagsindelade driftskostnader 2012 2011 2012 2011

Provisioner och vinstandelar i mottagen 
återförsäkring 849 860 849 860

Personalkostnader 97 090 86 023 97 090 86 023

Lokalkostnader 8 305 10 053 8 305 10 053

Avskrivningar 2 845 2 880 2 845 2 880

Övriga kostnader 62 270 55 007 62 270 55 007

Omkostnadsbidrag för förmedlad affär -37 069 -32 821 -37 069 -32 821

Summa totala driftskostnader 134 290 122 002 134 290 122 002

Avgår:

Driftskostnad för finans och fastighet 3 605 2 946 3 605 2 946

Kostnader för förmedlad affär, netto 20 879 14 183 20 879 14 183

Skaderegleringskostnader 28 854 28 471 28 854 28 471

Summa avdrag 53 338 45 600 53 338 45 600

driftskostnader 80 952 76 402 80 952 76 402

Not 8  NettoreSULtAt AV FINANSIeLLA INStrUmeNt 

tillgångar och skulder värderade  
till verkligt värde via resultaträkningen

moderBoLAget Via identifiering
Innehav  

för handelsändamål
Lånefordringar  

och kundfordringar Summa

Finansiella tillgångar 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Aktier och andelar 42 605 -14 576 42 605 -14 576

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 14 071 30 667 14 071 30 667

Övriga lån -16 041 -16 041

Derivat -924 -468 -924 -468

Summa 56 676 16 091 -924 -468 0 -16 041 55 752 15 623

koNcerNeN

Finansiella tillgångar 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Aktier och andelar 49 933 -6 856 49 933 -6 856

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 14 071 30 667 14 071 30 667

Övriga lån -16 041 -16 041

Derivat -924 -468 -924 -468

Summa 64 004 23 811 -924 -468 0 -16 041 63 080 7 302
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kapitalavkastning, intäkter – moderbolaget 2012 2011

Hyresintäkter från byggnader och mark 39 25

Utdelning på aktier och andelar 8 580 7 146

Ränteintäkter m m

obligationer och andra räntebärande värdepapper 14 452 13 958

övriga ränteintäkter 814 895

Realisationsvinster,

aktier och andelar 13 328 9 106

räntebärande värdepapper 2 428 1 754

valutaterminer 1 306 7 212

ränteterminer 2 704 0

aktieterminer 1 528 0

Summa kapitalavkastning, intäkter 45 179 40 098

Summa ränteintäkter enligt ovan 15 266 14 853

–  varav från finansiella tillgångar som inte värderas till verkligt 
värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträk-
ningen 0 0

kapitalavkastning, kostnader 

koncernen moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Driftskostnader från  
byggnader och mark –444 –401 –444 –401

Kapitalförvaltningskostnader –4 316 –2 946 –4 316 –2 946

Räntekostnader m m

övriga räntekostnader –78 –649 –51 –632

Valutakursförluster, netto –48 –98 –48 –98

Realisationsförluster,

aktier och andelar –944 –333 –944 –333

räntebärande värdepapper –6 157 –2 403 –6 157 –2 403

ränteterminer –4 663 0 –4 663 0

aktieterminer –2 949 –7 680 –2 949 –7 680

Summa kapitalavkastning, kostnader –19 599 –14 510 –19 572 –14 493

Summa räntekostnader enligt ovan –78 –649 –51 –632

–  varav från finansiella skulder som inte 
värderas till verkligt värde med värde-
förändringarna redovisade över resul-
taträkningen -78 -649 -51 -632

orealiserade vinster och förluster orealiserade vinster orealiserade förluster

på placeringstillgångar – moderbolaget 2012 2011 2012 2011

Orealiserat resultat;

Fastigheter –553 6 134 0 0

Aktier och andelar 21 641 0 0 –30 495

Räntebärande värdepapper 3 348 17 358 0 0

Derivat 1 151 0 0 0

Lån 0 0 0 –16 041

Övriga placeringstillgångar 0 3 921 0 0

Summa orealiserade vinster och förluster 25 587 27 413 0 –46 536

orealiserade vinster och förluster orealiserade vinster orealiserade förluster

på placeringstillgångar – koncernen 2012 2011 2012 2011

Orealiserat resultat;

Fastigheter –553 6 134 0 0

Aktier och andelar 28 969 –2 335 0 –30 495

Räntebärande värdepapper 3 348 17 358 0 0

Derivat 1 151 0 0 0

Lån 0 0 0 –16 041

Övriga placeringstillgångar 0 3 921 0 0

Summa orealiserade vinster och förluster 32 915 25 078 0 –46 536

Not 9  ÖVrIgA INtäkter/koStNAder

koncernen moderbolaget

Övriga intäkter 2012 2011 2012 2011

Provisioner från Liv, Bank och Fond 30 557 25 851 30 557 25 851

koncernen moderbolaget

Övriga kostnader 2012 2011 2012 2011

Driftskostnader för Liv, Bank och Fond, –51 436 –40 034 –51 436 –40 034

Resultat från verksamhet under avveck-
ling

390 –2 309 – –

Resultat Takpannan 35 AB – –462 – –

Summa övriga kostnader –51 046 –42 805 –51 436 –40 034

Not 10  ÖVerAVSkrIVNINg/oBeSkAttAde reSerVer

moderbolaget 2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade avskrivningar utöver plan:

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
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Not 11  SkAtter
koncernen moderbolaget

redovisat i resultaträkningen 2012 2011 2012 2011

Aktuell skatt på årets resultat –134 –477 0 0

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt på  
orealiserade vinster/förluster – 6 729 5 023 –6 729 5 023

Effekt av lägre skattesats 11 323 – 3 327 –

Uppskjuten skatt på förlustavdrag 7 069 28 600 7 069 28 600

Skatt på årets resultat 11 529 33 146 3 667 33 623

Skatt 11 529 33 146 3 667 33 623

koncernen moderbolaget

Avstämning effektiv skatt 2012 2011 2012 2011

Resultat före skatt 44 326 -48 893 36 839 -43 770

Skatt enligt gällande skattesats för moderbola-
get (26,3 %)

-11 658 12 859 -9 689 11 512

Skatteeffekter av;

  ej avdragsgilla kostnader/skattepliktiga intäkter 2 167 -911 334 436

  förändring pga ändrad skattesats 11 323 3 327

Utnyttjade underskottsavdrag 4 861 4 861

Ej tidigare aktiverade underskottsavdrag 4 834 21 675 4 834 21 675

redovisad effektiv skatt på årets resultat 11 526 33 623 3 667 33 623

redovisad effektiv skatt 11 526 33 623 3 667 33 623

gällande skattesats 26,3 % 26,3 % 26,3 % 26,3 %

Effektiv skattesats -26,0 % -34,3 % -10,0 % -26,1 %

Avstämning för skatter

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver -40 911 -48 907 - -

Uppskjuten skatt på orealiserade vinster -58 069 -62 689 -58 069 -62 689

Uppskjuten skatt på underskottsavdrag 37 000 37 062 37 000 37 062

Uppskjuten skatt på avsättning för pensioner 4 046 4 937 4 046 4 967

Summa uppskjuten skatt -57 934 -69 597 -17 023 -20 690

Not 12  rÖreLSeFAStIgheter

Rörelsefastigheter redovisas till omvärderat anskaffningsvärde. Avskrivningar påbörjas när 
alla investeringar är genomförda. Detta beräknas ske från och med 2013-01-01.

tillkommande/
köpta rörelse-   

fastigheter
Avgående/sålda 

rörelsefastigheter

rörelsefastig-
heter ägda  
hela året

koncernen 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Ingående verkligt värde 0 0 0 0 2 679 700

Årets anskaffningar 553 2 165

Utgående anskaffnings-
värde 0 0 0 0 3 232 2 679

Orealiserad värdeföränd-
ring 0 0 0 0 5 768 6 321

Utgående verkligt värde 0 0 0 0 9 000 9 000

moderbolaget

Ingående verkligt värde 0 0 0 0 9 000 700

Årets anskaffningar 554 2 165

Utgående anskaffnings-
värde

0 0 0 0 3 233 2 679

Orealiserad värdeföränd-
ring

0 0 0 0 5 767 6 321

Utgående verkligt värde 0 0 0 0 9 000 9 000

Not 13  koNcerNFÖretAg

Innehav i dotterföretag dotterföretagets ägarandel i %
säte, land 2012 2011

Takpannan 35 AB f d  
Västernorrlandsfonden AB

Härnösand, Sverige 100 100

Fastighetsförvaltningsbolaget gården 35 AB Härnösand, Sverige 100 100

nocken 35 AB f d Vn Pensionsplaneraren AB Härnösand, Sverige 100 100

 

moderbolaget 2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 19 201 19 201

Inköp 0 0

Försäljningar 0 0

Utgående balans 31 december 19 201 19 201

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 48 936 48 936

Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterföretag

 
dotterföretag/organisationsnr/Säte

Antal 
andelar

Andel  
i % 

redovisat 
värde

eget 
kapital

Årets 
resultat

Takpannan 35 AB f d Västernorr-
landsfonden AB, 556628-4146, 
Härnösand 16 000 100 1 600 1 602 204

Fastighetsförvaltningsbolaget gården 
35 AB, 556683-4031, Härnösand 1 000 100 45 736 30 875 0

nocken 35 AB f d Vn Pensionsplane-
raren AB, 556731-3134, Härnösand 16 000 100 1 600 1 600 –28
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Not 14  ANdeLAr I INtreSSeFÖretAg

koncernen, ackumulerade anskaffningsvärden 2012-12-31 2011-12-31

Redovisat värde vid årets ingång 5 814 3 671

Aktieägartillskott 2 143 2 143

Redovisat värde vid årets utgång 7 957 5 814

koncernen, ackumulerade nedskrivningar

Redovisat värde vid årets ingång –205 –205

Årets nedskrivning –1 283 0

redovisat värde vid årets utgång 6 469 5 609

1) Andel i intresseföretagets resultat efter skatt och minoritet i intresseföretaget.
nedan specificeras koncernmässiga värden avseende ägd andel av intäkter, resultat, till-
gångar och skulder. 

 
2012

 
Land

 
Intäkter

 
resultat

 
tillgångar

 
Skulder

eget  
kapital

ägd  
andel i %

Intresseföretag

moderbolagets:

Länsförsäkringar i 
norr Holding AB Sverige 0 0 6 469 0 6 469 25%

2011

Intresseföretag

moderbolagets:

Länsförsäkringar  
i norr Holding AB Sverige 0 0 5 609 0 5 609 25%

 

moderbolagets andelar i intresseföretag Intresseföretag

moderbolaget 2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 5 814 3 671

Aktieägartillskott 2 143 2 143

Försäljningar 0 0

Utgående balans 31 december 7 957 5 814

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början –205 –205

Årets nedskrivning –1 283 0

Utgående balans 31 december –1 488 –205

redovisat värde vid årets utgång 6 469 5 609

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

 
Företag, org.nr och säte

Röst- och  
kapitalandel i %

Redovisat  
värde

2012

Intresseföretag

Länsförsäkringar i norr Holding AB, 556764-1435, Umeå 25 % 6 469

6 469

2011

Intresseföretag

Länsförsäkringar i norr Holding AB, 556764-1435, Umeå 25 % 5 609

5 609

För mer information om moderbolagets intresseföretag se not 1.

Fordringar på koncernföretag, intresseföretag

Fordringar på 
koncernföretag

Fordringar på 
intresseföretag

moderbolaget 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 129 129 0 0

Försäljningar 0 0 0 0

Utgående balans 31 december 129 129 0 0
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Not 15  FINANSIeLLA tILLgÅNgAr

tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

moderBoLAget Via identifiering
Innehav  

för handelsändamål
Lånefordringar  

och kundfordringar Summa

tillgångar 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 576 744 548 755 576 744 548 755

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper 428 159 442 534 428 159 442 534

Övriga lån 628 848 628 848

Derivat 3 455 1 138 3 455 1 138

Övriga finansiella placeringstillgångar 5 833 5 761 5 833 5 761

Depåer hos företag som avgivit 
återförsäkring 2 892 2 805 2 892 2 805

Fordringar

Övriga fordringar 29 154 27 170 29 154 27 170

Andra tillgångar

Kassa och bank 56 426 32 167 56 426 32 167

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 5 706 6 283 5 706 6 283

Övriga finansiella skulder Summa redovisat/verkligt värde

Finansiella skulder 2012 2011 2012 2011

Övriga skulder 9 878 10 666 9 878 10 666

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 481 16 641 15 481 16 641

Summa 25 359 27 307 25 359 27 307

tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

koNcerNeN Via identifiering
Innehav  

för handelsändamål
Lånefordringar  

och kundfordringar Summa

tillgångar 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 688 176 652 859 688 176 652 859

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper 428 159 442 534 428 159 442 534

Övriga lån 628 848 628 848

Derivat 3 455 1 138 3 455 1 138

Övriga finansiella placeringstillgångar 5 833 5 761 5 833 5 761

Depåer hos företag som avgivit 
återförsäkring 2 892 2 805 2 892 2 805

Fordringar

Övriga fordringar 29 049 27 093 29 049 27 093

Andra tillgångar

Kassa och bank 56 762 34 412 56 762 34 412

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 5 706 6 283 5 706 6 283

Övriga finansiella skulder Summa redovisat/verkligt värde

Finansiella skulder 2012 2011 2012 2011

Övriga skulder 6 905 6 376 6 905 6 376

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 520 18 267 15 520 18 267

Summa 22 425 24 643 22 425 24 643
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Anskaffningsvärden och verkliga  
värden på aktier och andelar  
koncernen/moderbolaget Antal Anskaffningsvärde Verkligt värde

Noterade andelar

H&M 8 000 1 822 1 796

SEB A 28 000 1 545 1 547

TELE2 B 5 000 598 585

Volvo B 32 000 2 941 2 842

XAcT OMXS30 122 000 12 920 13 139 

LF Sverigefond 102 876 53 031 78 932

Asien cert. 20 20 000 19 100

S&P500 ETF 26 000 11 305 10 935

Onoterade aktier

Länsförsäkringsbolagen 226 845 204 871 435 298

Länsförsäkringar Mäklarservice AB 200 234 242

Länshem Fastighetsförmedling AB 93 500 328

Företagsinvesta AB 60 000 12 000 12 000

Summa moderbolaget 321 767 576 744

Tillkommer; koncernen

Fastighetsförvaltningsbolaget  
gården 35 AB 1 000 15 900 111 432

Summa koncernen 337 667 688 176

Anskaffningsvärden och verkliga värden på obligationer och andra räntebärande värdepapper

Utgivna av

rating 
(Standard & 
poor´s)

Upplupet 
anskaffnings-

värde Verkligt värde

Noterade

Svenska staten AAA 146 084 153 384

Svenska bostadsinstitut AA 40 690 40 678

Mellanstatliga organisationer AAA 50 000 54 435

MKB AA- 29 959 31 162

Volvo BBB 18 346 17 494

Swedbank BBB + 11 450 11 269

SSAB Saknar rating 24 892 24 903

Libretto Saknar rating 5 000 6 200

BRIg6 Saknar rating 15 000 14 926

SHB Infra AA- 14 500 14 930

nordea 150325 BBB + 7 133 7 086

SEB 140325 BBB - 6 584 6 516

general Electric AA + 29 912 32 343

Husqvarna Saknar rating 8 000 8 038

Onoterade

SEK tillväxtcertifikat Europa 2 AA+ 4 500 4 795

Summa 412 050 428 159

Förfallostruktur obligationer och  
andra räntebärande värdepapper

rating 
(Standard  
& poor´s)

Upplupet 
anskaffnings-
värde Verkligt värde

Mindre än 1 år 97 624

1–5 år 169 353

5–10 år 114 680

Större än 10 år 46 502

Derivat

Ränteterminer 278

Valutaterminer 873

Option i SEK tillväxtcertifikat Europa 2 AA+ 500 385

Option i Asien cert. AA- 1 000 1 400

Option i SHB 1219 Infra AA- 1 250 519

Summa 2 750 3 455

Anskaffningsvärden och verkliga värden på övriga  
finansiella placeringstillgångar

Anskaffnings-
värde Verkligt värde

Bostadsrätt i Brf Bigarråträdet 3 Kungshol-
men, Stockholm 851 2 808

Bostadsrätt i Brf Körsbärsträdet 25 Kungs-
holmen, Stockholm 790 2 754

1 641 5 562

Verkliga värden på finansiella instrument – moderbolaget och koncernen

I Länsförsäkringar Västernorrlands balansräkning uppgår verkligt värde och redovisat värde 
till samma belopp för samtliga finansiella tillgångar och skulder. när det gäller balanspos-
terna aktier och andelar och obligation-er 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). I balansposten aktier och andelar ingår ett belopp om 12 000 tkr (12 000) som avser 
aktier i Investa Företagskapital AB där verkligt värde inte kunnat fastställas på ett tillförlit-
ligt sätt. Dessa aktier värderas därför till anskaffningskostnad. Skälet till att verkligt värde 
inte anses kunna fastställas tillförlitligt är att bolaget är relativt nystartat. någon marknad 
för aktierna bedöms inte finnas. någon avsikt att avyttra aktierna finns inte. För andelar i 
bostadsrättsföreningar har verkligt värde fastställts genom aktuell köpkurs för motsvarande 
bostadsrätter inom samma geografiska område. Redovisat värde för dessa andelar uppgår 
till 5 562 tkr (5 562). 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 finan-
siella instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen. Aktier värderade till 
anskaffningsvärde uppgår till 12 000 tkr (12 000 tkr), är inte upptagna i nedanstående 
tabell. 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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moderbolaget

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde. (Nivå 1) (Nivå 2) (Nivå 3) Summa

tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 128 876 120 148 0 435 868 416 607 564 744 548 755

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 403 288 343 863 24 871 98 671 0 442 534

Derivat 0 3 455 1 138 0 0 3 455 1 138

Övriga finansiella placeringstillgångar 0 5 833 5 761 5 833 5 761

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 4 877 3 650 465 1 653 364 980 5 706 6 283

Summa 537 041 467 661 28 791 101 462 442 065 423 348 1 007 897 1 004 471

koncernen

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde. (Nivå 1) (Nivå 2) (Nivå 3) Summa

tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 128 876 120 148 435 868 520 711 564 744 652 859

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 403 288 343 863 24 871 98 671 0 442 534

Derivat 0 3 455 1 138 0 0 3 455 1 138

Övriga finansiella placeringstillgångar 0 5 833 5 761 5 833 5 761

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 4 877 3 650 465 1 653 364 980 5 706 6 283

Summa 537 041 467 661 28 791 101 462 442 065 527 452 1 007 897 1 108 575

Not 16  ÅterStÅeNde LÖptId FINANSIeLLA SkULder

Återstående löptid 
på an- 

fordran
<1  

månad
1–3  
mån

3–12  
mån

1–5  
år

Längre  
än 5 år

Övriga skulder 1443 5 462

Övriga upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter 362 4 856 2 642 7 660

1 805 10 318 2 642 7 660

Not 17  FordrINgAr AVSeeNde dIrekt FÖrSäkrINg

koncernen moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Fordringar hos försäkringstagare 112 379 110 585 112 379 110 585

Summa fordringar avseende direkt försäkring 112 379 110 585 112 379 110 585

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

Not 18  mAterIeLLA ANLäggNINgStILLgÅNgAr

koncernen moderbolaget

Inventarier 2012 2011 2012 2011

Anskaffningsvärde

Ingående balans 31 819 29 543 31 819 29 284

Övriga förvärv 3 241 5 312 3 241  5 312

Avyttringar och utrangeringar -4 534 -3 036 -4 534 -2 777

Utgående balans 30 526 31 819 30 526 31 819

Av- och nedskrivningar

Ingående balans -20 613 -19 714 -20 613 -19 475

Årets avskrivningar -2 845 -2 698 -2 845 -2 880

Avyttringar och utrangeringar 3 963 1 799 3 963 1 742

Utgående balans -19 495 -20 613 -19 495 -20 613

redovisade värden 11 031 11 205 11 031 11 205

Not 19  kASSA och BANk
koncernen moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Kassa och bank 56 762 34 412 56 426 32 167

Summa kassa och bank 56 762 34 412 56 426 32 167

outnyttjad checkräkningskredit 5 000 5 000 5 000 5 000

Not 20  UppLUpNA räNte- och hYreSINtäkter

koncernen moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Upplupna ränteintäkter 5 706 6 283 5 706 6 283

Summa upplupna ränte- och hyresintäkter 5 706 6 283 5 706 6 283

Av upplupna ränte- och hyresintäkter förväntas 0 tkr (0) bli återvunna mer än tolv månader 
efter balansdagen.
 

Not 21  FÖrUtBetALdA ANSkAFFNINgSkoStNAder

koncernen moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Avsättning för förutbetalda anskaff-
ningskostnader 8 430 7 939 8 430 7 939

Anskaffningskostnad med avskrivnings-
tid inom ett år 8 430 7 939 8 430 7 939

Not 22  ÖVrIgA FÖrUtBetALdA koStNAder och UppLUpNA INtäkter

koncernen moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Förutbetalda hyror 1 606 1 593 1 606 1 593

Förutbetalda kostnader 880 2 122 880 2 122

Summa övriga förutbetalda  
kostnader och upplupna intäkter 2 486 3 715 2 486 3 715

Av upplupna ränte- och hyresintäkter förväntas 0 (0) tkr bli återvunna mer än tolv månader 
efter balansdagen.

Not 23  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 kap. 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 24  AVSättNINg FÖr ej INtjäNAde premIer och kVArdrÖjANde rISker

2012 2011

koncernen/ 
moderbolaget

 
Brutto

Återförsäk-
rares andel

 
Netto

 
Brutto

Återförsäk-
rares andel

 
Netto

Avsättning för ej 
intjänade premier

Ingående balans 165 575 0 165 575 154 996 0 154 996

Premieinkomst 422 068 0 422 068 416 314 0 416 314

Intjänade premier 
under perioden –417 603 0 –417 603 –405 735 0 –405 735

Utgående balans 170 040 0 170 040 165 575 0 165 575

Avsättning för 
kvardröjande risk

Ingående balans 1 988 0 1 988 3 740 0 3 740

Tidigare års avsättning 
som tagits till resultatet –1 988 0 –1 988 –3 740 0 –3 740

nya avsättningar under 
perioden 275 0 275 1 988 0 1 988

Utgående balans 275 275 1 988 0 1 988

Summa avsättning för 
ej intjänade premier 
och kvardröjande risk 170 315 0 170 315 167 563 0 167 563

Not 25  AVSättNINg FÖr oregLerAde SkAdor

2012 2011

koncernen/
moderbolaget

 
Brutto

Återförsäk-
rares andel

 
Netto

 
Brutto

Återförsäk-
rares andel

 
Netto

Inträffade och rappor-
terade skador

354 522 –133 946 220 576 332 257 –138 396 193 861

Inträffade men ej rap-
porterade skador

364 873 –120 878 243 955 332 655 –108 716 223 939

Avsättning för skade-
regleringskostnad

13 996 0 13 996 13 661 0 13 661

Ingående balans 733 391 –254 824 478 567 678 573 –247 112 431 461

Förväntad kostnad för 
skador som inträffat 
under den innevarande 
perioden

322 021 –29 411 292 610 345 925 –20 205 325 720

Utbetalt/överfört till 
försäkringsskulder eller 
andra kortfristiga skul-
der

–308 647 19 032 –289 615 –291 107 12 475 –278 632

Utgående balans 746 765 –265 203 481 562 733 391 –254 842 478 549

Not 26  UppLUpNA koStNAder

koncernen moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Semesterlöneskuld 4 783 4 238 4 783 4 138

Provisioner 4 409 2 233 4 409 2 233

Sociala kostnader 1 541 1 722 1 541 1 464

Övrigt 6 327 11 538 6 288 10 270

17 060 19 731 17 021 18 105

Not 27  StäLLdA Säkerheter

koncernen moderbolaget

2012 2011 2012 2011

För försäkringstekniska avsättningar  
(f e r) registerförda tillgångar 651 877 646 112 651 877 646 112

Kapitalförsäkring 271 199 271 199

I enlighet med 7 kap. 11§ Försäkringsrörelselagen (FRL) har bolaget registerfört de  
placeringstillgångar som används för skuldtäckning. Registerföringen innebär att försäk-
ringstagarna har en förmånsrätt i tillgångarna enligt förmånsrättslagen. Tillgångarna kan  
tas i anspråk vid bolagets insolvens. Säkerhet i kapitalförsäkring har lämnats för ett  
pensionsåtagande.

Not 28  eVeNtUALFÖrpLIkteLSer

koncernen moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Åtaganden 2 142 4 286 2 142 4 286

Övriga eventualförpliktelser 19 810 10 308 19 810 10 308

Åtaganden avser en förbindelse att tillskjuta kapital till intressebolaget Länsförsäkringar i 
norr Holding AB, org nr 556764-1435 med ett belopp om maximalt 2 142 (4 286) 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  NärStÅeNde

Närståenderelationer
Moderbolaget har en närstående relation med sina dotterföretag och intresseföretag, se not 
13 och 14. 

Sammanställning över närstående transaktioner:

koncernen 
 
 
 
Närstående relation

 
 
 
 
År

 
Försäljning 

av varor/ 
tjänster till 
närstående

Inköp av 
varor/

tjänster 
från när- 
stående

 
Övrigt  

(tex ränta, 
utdel-
ning)

Fordran  
på när- 

stående 
per 31 

december

Skuld till 
närståen-
de per 31 
december

Intresseföretag 2012 0 0 0 0 0

Intresseföretag 2011 0 0 0 0 0

moderbolaget 
 
 
 
Närstående relation

 
 
 
 
År

 
Försäljning 

av varor/ 
tjänster till 
närstående

Inköp av 
varor/

tjänster 
från när- 
stående

 
Övrigt  

(tex ränta, 
utdel-
ning)

Fordran  
på när- 

stående 
per 31 

december

Skuld till 
närståen-
de per 31 
december

Dotterföretag 2012 0 0 0 130 3 060

Dotterföretag 2011 0 0 0 129 4 696

Intresseföretag 2012 0 0 0 0 0

Intresseföretag 2011 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 till-
sammans med vd utgör företagsledningen. Ersättning till vd beslutas av styrelsen. Ersätt-
ningar till andra ledande befattningshavare beslutas av vd. Vd och andra ledande befatt-
ningshavare omfattas inte av något avtal om rörlig lön. Styrelsen har beslutat om resultat-
bonus/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 kontrollfunktionerna compliance, riskkontroll och internrevision 
inte ska kunna ifrågasättas, utgår ingen resultatbonus till anställda inom dessa funktioner. 
Övriga förmåner avser tjänstebil, lunch- och ränteförmån. 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 företags-
ledningen. Ersättning till vd beslutas av styrelsen. Ersättningar till andra ledande befatt-
ningshavare 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 rör-
liga 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 compli-
ance, 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 kollek-
tivavtal. Verkställande direktören i moderbolaget har rätt till pension enligt gällande tjänste-
mannaavtal mellan FAO och FTF med möjlighet till en så kallad 10-taggarlösning.
För övriga befattningshavare i bolagets ledning gäller för försäkringsbranschen normala 
anställningsvillkor. Bolagets förpliktelser avseende pensioner är täckta genom försäkringar i 
FPK och Länsförsäkringar Liv.

Avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägning om tre måna-
der. Vid uppsägning från bolagets sida gäller ett avgångsvederlag på 24 månadslöner.
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Not 30  ANStäLLdA och perSoNALkoStNAder

kostnader för ersättningar till anställda

koncernen 2012 2011

Löner och ersättningar mm 54 136 50 619

Sociala avgifter 32 104 28 669

(varav pensionskostnad) 11 671 9 027

I lönekostnaden för 2012 ingår lönekostnader för vinstandelar till anställda med 1 656 tkr.

medelantalet anställda 2012 varav män 2011 varav män

Moderbolaget 115 57 % 114 58 %

Dotterföretag 0 0 2 72 %

koncernen totalt 115 57 % 116 58 %

Samtliga anställda är kontorstjänstemän.

könsfördelning i företagsledningen 2012-12-31  
Andel kvinnor

2011-12-31  
Andel kvinnor

moderbolaget

Styrelsen 44 % 44 %

Övriga ledande befattningshavare 33 % 40 %

koncernen totalt

Styrelsen 44 % 25 %

Övriga ledande befattningshavare 33 % 29 %

Löner, andra ersättningar 2012 2011

och sociala kostnader Löner och 
ersättningar

Sociala 
kostnader

Löner och 
ersättningar

Sociala 
kostnader

Moderbolaget 54 136 32 104 49 295 27 719

(varav pensionskostnad) 11 671 8 562

Av moderbolagets pensionskostnader avser 937 tkr (815) gruppen styrelse och vd.

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

2012 2011

Styrelse och vd Övriga anställda Styrelse och vd Övriga anställda

Moderbolaget 2508 51 628 2 550 44 006

(varav tantiem o.d) 0 1 658 0 0

moderbolaget totalt 2 508 51 628 2 550 44 006

(varav tantiem o.d) 0 0

koncernen totalt 2 508 51 628 3 588 45 361

(varav tantiem o.d) 0 1 658 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 tre månader. 
Vid uppsägning från bolagets sida gäller ett avgångsvederlag på 24 månader.

Beviljade lån till personal består av koncernen moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Styrelseledamöter 0 0 0 0

Vd 0 0 0 0

(varav lån från bank) 0 0 0 0

(varav lån från Hypotek) 0 0 0 0

Beviljade lån består av personallån och övriga lån. Personallån löper med lånevillkor som 
motsvarar vad som gäller för övriga anställda inom koncernen. Räntesatsen för personallån 
är reporänta – 2 procentenheter men kan aldrig vara lägre än 0,5 procentenheter. Ränteför-
mån beräknas enligt Skatteverkets regler och ingår i beloppet för övriga förmåner enligt 
ovan. Övriga lån löper med marknadsmässiga villkor.

Koncernen har inte ställt pant, annan säkerhet eller ingått ansvarsförbindelse till förmån 
för någon ledande befattningshavare.

Not 31  ArVode och koStNAdSerSättNINgAr tILL reVISorer 

koncernen moderbolaget

2012 2011 2012 2011

KPMg, revisionsuppdrag 0 211 0 179

Övriga tjänster 37 19 37 19

PWc, revisionsuppdrag 377 260 377 260

Not 32  erSättNINgAr tILL LedANde BeFAttNINgShAVAre

 

grundlön 
styrelse-

arvode
rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner
pensions-

kostnad Summa

Styrelsens ordförande,  
Stig Högberg. 150 115 265

Styrelsens vice ordförande, 
Björn Eriksson 70 46 116

Styrelseledamot,  
Maria cederberg 60 50 110

Styrelseledamot,  
Berit Fryklund 60 49 109

Styrelseledamot,  
Annika Fälldin 60 19 79

Styrelseledamot,  
Anna Marntell 60 46 106

Styrelseledamot,  
Per nordgren 60 35 95

Styrelseledamot, Bengt-
göran Persson 60 0 60

Verkställande direktör,  
Leif Johanson 1 568 0 108 937 2 613

Andra ledande befatt-
ningshavare  
(6 personer) 4 565 88 360 1 821 6 834

Summa 6 713 448 468 2 758 10 387

Not 33  operAtIoNeLL LeASINg

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Icke uppsägningsbara koncernen moderbolaget

leasingbetalningar uppgår till: 2012 2011 2012 2011

Inom ett år 64 0 64 0

Mellan ett år och fem år 352 2 613 352 2 613

Längre än fem år 6 175  3 628 6 175 3 628

Koncernen hyr samtliga kontorslokaler. Hyresavtalen (leasingavtalen) löper normallt på 7 år, 
med en option till förlängning. Leasingbetalningarna omförhandlas vart 3 år för att reflektera 
marknadshyrorna. 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 34  kASSAFLÖdeSANALYS

Likvida medel
koncernen moderbolagetFöljande delkomponenter  

ingår i likvida medel:
 

2012-12-31
 

2011-12-31
 

2012-12-31
 

2011-12-31

Kassa och banktillgodohavanden 56 762 34 412 56 426 32 167

Summa enligt kassaflödesanalysen 56 762 34 412 56 426 32 167

koncernen moderbolaget

transaktioner som inte medför betalningar 2012 2011 2012 2011

Förvärv av tillgång genom att en till tillgången 
direkt relaterad skuld har övertagits, alternativt 
att säljarrevers har utfärdats

 
 

0

 
 

0

 
 

0

 
 

0
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 Härnösand den 15 mars 2012

Eva Fällén
Auktoriserad revisor

Min revisionsberättelse har lämnats den 20 mars 2013

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 20 mars 2013. Koncernens resultat  
och balansräkning och moderbolagets resultat och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 26 april 2013.

Stig Högberg
Ordförande

Maria Cederberg

Annika Fälldin

BengtGöran Persson

Anna Marntell

Per Bodin
Personalrepresentant

Per Ångman
Personalrepresentant

Leif Johanson
Verkställande direktör

Björn Eriksson 
Vice ordförande

Berit Fryklund

Per Nordgren



42  reVisionsBerättelse

rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovis
ningen och koncernredovisningen för 
Länsförsäkringar Västernorrland för år 
2012. 

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar för årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direk
tören som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt lagen om årsredovisning i försäk
ringsföretag och en koncernredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt inter
nationella redovisningsstandarder IFRS, 
såsom de antagits av EU, och enligt lagen 
om årsredovisning i försäkringsföretag, 
och för den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovis
ning och koncernredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredo
visningen och koncernredovisningen på 
grundval av min revision. Jag har utfört 
revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sve
rige. Dessa standarder kräver att jag följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen och koncernredovisning
en inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika 
åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp 

och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och kon
cernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna risk
bedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen och 
koncernredovisningen för att ge en rättvi
sande bild i syfte att utforma gransknings
åtgärder som är ändamålsenliga med hän
syn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i 
bolagets interna kontroll. En revision inne
fattar också en utvärdering av ändamålsen
ligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar 
i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredo
visningen och koncernredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisning
en upprättats i enlighet med lagen om års
redovisning i försäkringsföretag och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderbolagets finansiella ställning 
per den 31 december 2012 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt lagen om årsredovisning i försäk
ringsföretag, och koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med lagen om års
redovisning i försäkringsföretag och ger 

en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2012 och av dess resultat 
och kassaflöden enligt internationella 
redovisningsstandarder, såsom de antagits 
av EU, och enligt lagen om årsredovisning 
i försäkringsföretag. Förvaltningsberättel
sen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga  delar.

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

rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen har jag även ut
fört en revision av förslaget till dispositio
ner beträffande bolagets vinst eller förlust 
samt styrelsens och verkställande direk
törens förvaltning för Länsförsäkringar 
Västernorrland för år 2012.

Styrelsens och verkställande  
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för för
slaget till dispositioner beträffande bola
gets vinst eller förlust, och det är styrelsen 
och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen enligt försäk
ringsrörelselagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet 
uttala mig om förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust och 
om förvaltningen på grundval av min re
vision. Jag har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.

reVisions-
Berättelse
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Som underlag för mitt uttalande om styrel
sens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har jag granskat 
om förslaget är förenligt med försäkrings
rörelselagen.

Som underlag för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet har jag utöver min revision 
av årsredovisningen och koncernredovis
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören är ersättnings
skyldig mot bolaget.  Jag har även granskat 
om någon styrelseledamot eller verkstäl
lande direktören på annat sätt har handlat 
i strid med försäkringsrörelselagen, lagen 
om årsredovisning i försäkringsföretag el
ler bolagsordningen. 

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

Uttalanden
Jag tillstyrker att bolagsstämman dispo
nerar vinsten enligt förslaget i förvalt
ningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Härnösand 20 mars 2013

Eva Fällén
Auktoriserad revisor
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Länsförsäkringar Västernorrland avser 
att i tillämpliga delar, bland annat med 
beaktande av att bolaget inte är ett ak
tiemarknadsbolag, följa Svensk kod för 
bolagsstyrning (Koden). Anpassning 
till Koden avses ske successivt under de 
närmsta åren och påbörjades under 2006. 
Huvudsakliga avvikelser avser Kodens 
bestämmelser om kallelse och genomför
ande av bolagsstämma, mandattiden för 
styrelsens ledamöter, revisionsutskott, 
samt ägarpolicy. 

Bolagsstyrningsrapporten ska senast 
under andra kvartalet 2013 läggas ut på 
bolagets webbplats. Denna bolagsrapport 
har inte granskats av bolagets revisorer.

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

Bolagsstämman utgörs av fullmäk
tige, valda av försäkringstagarna. Antalet 
fullmäktigeledamöter är 51 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 deltagan
de på bolagsstämman krävs att fullmäk
tige 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 full
mäktige är bedömningen att det lämpli
gaste sättet att genomföra bolagsstämma 
på är genom fysisk närvaro av samtliga 
fullmäktige. Kodens övriga bestäm
melser om bolagsstämma, bland annat 
om styrelsens, ledningens och revisorer
nas närvaro samt om bolagsstämmans 
genomförande, tillämpas av bolaget. 
Protokoll från bolagsstämma publiceras 
på bolagets webbplats.

Ersättning till bolagets verkställande 
direktör bereds av ersättningsutskot
tet som består av ordförande och vice 
ordförande och grundas på en årlig utvär
dering.

Valberedning
Bolagets valberedning utses av bolags
stämman och har till huvudsaklig uppgift 
att arbeta fram förslag till val av sty
relse och revisorer samt ersättning till 

VALBeredNINgeNS LedAmÖter

Namn, adress,  
postadress

Född huvudsaklig sysselsättning
mandattid t o m 

bolagsstämma

nils-Erik Pallin, ordförande 
Trumpetgatan 21, 871 61 Härnösand

1941 Pensionär
Byggingenjör, fastighetsmäklare

2014

Lars Jönsson 
gagnet 2606, 882 93 Helgum

1941 Pensionär
Skogsbrukets Data, Skogsvårdsstyrelsen, 
Svenska Skogsplantor

2013

Kenneth Krook
Storgatan 56 B, 852 33 Sundsvall

1941 Pensionär
Egenföretagare i restaurang och livsmedel, 
kanslichef Företagarnas riksförbund Sundsvall

2013

Pia Lindberg
Linvägen 3, 860 35 Söråker

1954 Jurist 2015

Owe nordén 
Myckelby 111, 870 52 nyland

1943 Pensionär
Jord- och skogsbruk

2015

Jonas Strandberg 
Ström 6110, 890 31 Arnäsvall

1966 Jord- och skogsbruk, chaufför 2013

charlotta Kristow
Ovansjö 119, 841 91 Ånge

1969 Egenföretagare/skogsbruk 2014

dessa. Valberedningens ledamöter väljs 
av bolagsstämman för en mandattid om 
tre år. Valberedningens uppgifter och 
arbetsformer framgår av Instruktion för 
valberedningen, fastställd av bolagsstäm
man. Inför ordinarie bolagsstämma 2006 
genomfördes en översyn av instruktio
nen för anpassning till bestämmelserna 
i Koden. 

Valberedningen kommer att presen
tera sina förslag av nya styrelseledamöter 
för fullmäktige i kallelsen till ordinarie 
bolagsstämma 2013. Vid bolagsstämman 
kommer valberedningen att presentera 
och motivera sina förslag och lämna en 
redogörelse för hur arbetet bedrivits.

Valberedningen består av följande 
ledamöter:

Länsförsäkringar Västernorrlands 
styrelse
Styrelsen ansvarar för bolagets organi
sation och förvaltning. I ansvaret ingår 
bland annat att fastställa organisation, 
mål och strategier samt riktlinjer för kon
troll och styrning. 

Styrelsen ska enligt bolagsordningen 
bestå av åtta ledamöter samt ordförande. 
Inga suppleanter utses. Styrelsen består 
från och med ordinarie bolagsstämma 
2012 av åtta ordinarie stämmovalda 
ledamöter och vd. Utöver detta finns två 
ordinarie arbetstagarledamöter med två 
suppleanter.

Mandattiden för de bolagsstämmo
valda ledamöterna är tre år. Skälen till 
avvikelse från Kodens bestämmelse om 
mandattid om högst ett år är bedömningen 
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att intresset av att styrelsens ledamöter ge
nom ettårig mandattid ställer sina platser 
till förfogande varje år, inte på samma sätt 
gör sig gällande i bolag vars bolagsstäm
ma utgörs av ett begränsat antal ledamöter 
som vid en bolagsstämma i ett aktiemark
nadsbolag med många deltagare. Intres
set av kontinuitet i styrelsearbetet och ge 

nyvald ledamot rimlig tid att komma in i 
styrelsearbetet väger därmed tyngre. 

Styrelsen har fastställt en arbetsord
ning för sitt arbete. Översyn av arbetsord
ningen har genomförts för anpassning till 
Kodens bestämmelser. Arbetsordningen 
finns publicerad på bolagets webbplats. 

LäNSFÖrSäkrINgAr VäSterNorrLANdS StYreLSe

Namn Född Utbildning
Nuvarande  
sysselsättning Uppdrag i bolaget Övriga uppdrag tidigare befattningar

Invald i 
styrelsen

Stig Högberg 1960 Lantbruk Egen lantbrukare. Styrelseordförande i moderbolaget 
samt ordförande i dotterbolaget 
Fastighetsförvaltningsbolaget går-
den 35 AB. Ordförande i dotterbola-
get nocken 35 AB och ledamot i 
dotterbolaget Takpannan 35 AB, 
vilka båda är under avveckling. 
Ledamot i Finansutskottet och 
Ersättningsutskottet. Ledamot i 
Bankutskottet till och med 
20120601. Ledamot i Lokala kredit-
utskottet från och med 20120601

2002

Leif Johanson 1952 Universitetsstudier  
inom juridikområdet

Vd för Länsförsäk-
ringar Västernorr-
land 

Vd, styrelseledamot i moderbolaget. 
Vd i dotterbolaget Takpannan 35 AB 
och ledamot i dotterbolaget nocken 
35 AB, vilka båda är under avveck-
ling. Vd i Fastighetsförvaltningsbola-
get gården 35 AB. Ledamot i Finans-
utskottet och ledamot i Bankutskottet 
till och med 20120601. Ledamot i 
Lokala kreditutskottet från och med 
20120601

Ledamot i Humlegården 
Fastigheter AB och leda-
mot i Ekonomiforsknings-
stiftelsen i Sundsvall.

Regionchef nevi Finans, regi-
onchef Independent Finans, 
försäljningschef Trygg Hansa, 
regionchef SPP.

2004

Björn Eriksson 1946 Jur kand Pensionär. Vice ordförande i moderbolaget samt 
ledamot i dotterbolaget nocken 35 
AB, vilket är under avveckling. Leda-
mot i Ersättningsutskottet.

Styrelseledamot i Investa 
Företagskapital AB

Länsrättsassessor, livjurist 
Skandia Liv, vd sedan region-
chef för norrland inom Lands-
hypotek.

1992

Anna Marntell 1961 Jägmästare  
Skogshögskolan

Skogskonsulent, 
Skogsstyrelsen 

Styrelseledamot samt ordförande i 
Finansutskottet.

chefsbefattningar inom Skogs-
vårdsorganisationen, SÖDRA 
Skogsägarna (rådgivare), Sveri-
ges Lantbruksuniversitet 
(forskningsassistent), IFS 
canada Ltd (lärare).

2005

Bengt-göran Pers-
son 

1946 Högskoleingenjör/eko-
nom

Styrelseordförande 
i Investa Företags-
kapital AB samt i 
en del portföljbo-
lag.

Styrelseledamot samt ledamot i 
Bankutskottet till och med 
20120601. Ledamot i Lokala kredit-
utskottet från och med 20120601

Styrelseordförande i Han-
delskammaren, nomor AB, 
gDM Data AB, Rygginstitu-
tet AB samt Life Europé 
Holding AS. Styrelseleda-
mot i Partab, Prefab Tek-
nik, Sundsvalls Energi och 
JP Industrier

2008

Annika Fälldin 1955 Personaladministrativ 
utbildning

Egen företagare, 
utvärdering, 
näringslivs- och 
organisationsutveck-
ling.

Styrelseledamot samt ordförande i 
Bankutskottet till och med 
20120601. Ordförande i Lokala 
kreditutskottet från och med 
20120601

Styrelseledamot i Allehanda 
Media och Q-nätverket 
Sollefteå samt ordförande i 
Winnet Västernorrland. 
Diverse föreningsuppdrag. 

2007 

Berit Fryklund 1962 Fil kand 
kommunikations-
vetenskap. Psyko  -
syntes akademin.  
gestaltakademin.

Organisations-
konsult

Styrelseledamot samt ledamot  
i Finansutskottet.

ägt och drivit reklambyrå. 2005

Per nordgren 1966 civilingenjörsexamen  
i Industriell Ekonomi 
från Linköpings Tek-
niska Högskola 

Verksamhets-
utvecklingskonsult.

Styrelseledamot Länsförsäkringar 
Västernorrland samt ledamot  
i Finansutskottet. 

Styrelseordförande Malux 
AB, styrelsen för Världs-
klass 2015 i Örnsköldsvik.

Vd Hägglunds Drives 2001-
2009, marknadschef Svensk 
Etanolkemi AB, teknisk chef 
Hägglunds Drives, trainee inom 
Incentive koncernen.

2010 

Maria cederberg 1968 Utbildning inom eko-
nomi och ledarskap

Sverigechef SJ  
contact center och  
SJ Resebutiker

Styrelseledamot. 2011

Per Ångman 1971 Risktekniker Ingår som personalrepresentant  
i Länsförsäkringar Västernorrlands 
styrelse

Per Bodin 1957 Säljare Företags-
marknad

Ingår som personalrepresentant  
i Länsförsäkringar Västernorrlands 
styrelse

möten och närvaro
Styrelsen har under räkenskapsåret 2012 
genomfört sju sammanträden och två 
telefonmöten.

ordföranden
Enligt arbetsordningen ska ordföranden 
leda styrelsens arbete och se till att sty
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relsen fullgör sina uppgifter. Ordföran
den 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 informe
rad om väsentliga händelser och bolagets 
utveckling samt stödja vd i dennes arbete.

Internrevision
Styrelsen har utsett en från den operativa 
verksamheten oberoende gransknings
funktion, Internrevision, med huvudsak
lig uppgift att stödja styrelsen med upp
följning av att verksamhetens omfattning 
och inriktning överensstämmer med av 
styrelsen utfärdade riktlinjer och fattade 
beslut samt att verksamheten bedrivs 
mot av styrelsen uppsatta mål. Internre
vision ska även granska och utvärdera 
bolagets organisation, rutiner, styrning 
och kontroll av verksamheten. Styrelsen 
har fastställt en särskild instruktion för 
internrevision. Internrevision faststäl
ler en årlig granskningsplan 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. 

ersättning till företagsledningen
Utgångspunkten vid all lönesättning ska 
vara bolagets lönepolicy. Vid lönesätt
ning 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. Tjänstepensionen 
ska i huvudsak utgå från det vid varje 
tidpunkt gällande pensionsavtalet för för
säkringsbranschen. Vid sidan av lön och 
pension får andra anställningsförmåner 
utgå i begränsad omfattning.

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 rapporte
ringen bestäms av Försäkringsrörelse
lagen (FRL), Årsredovisningslagen för 
försäkringsbolag (ÅRFL) och Finansin
spektionens föreskrifter.

Någon officiell delårsrapport upprät
tas inte men en särskild rapport skickas 
till Finansinspektionen den 30 juni. Den 
publiceras inte och är inte föremål för 
revisorernas granskning.

Intern kontroll av den  
finansiella rapporteringen
Rapporten om intern kontroll av den 
finansiella rapporteringen 2011 har 
upprättats i enlighet med Koden och i 
enlighet med den vägledning till Koden 

som tagits fram av arbetsgrupper från 
Svenskt Näringsliv och FAR. Rapporten 
är inte en del av den formella årsredovis
ningen och rapporten är inte granskad av 
bolagets revisorer.

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

kontrollmiljö
Basen för den interna kontrollen av den 
finansiella rapporteringen utgörs av 
kontrollmiljön med den organisation, be
slutsordning samt fördelning av befogen
heter och ansvar mellan de olika organ 
styrelsen och verkställande direktören 
inrättat för bolaget. Denna ordning doku
menteras och kommuniceras i styrdoku
ment i form av interna policies, riktlinjer 
och instruktioner. Exempel på sådana 
styrdokument är delegeringsbestämmel
ser och attestinstruktion. Styrelsen har 
för beredning av den finansiella rappor
teringen 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 

mÖteN och NärVAro

Namn
närvaro ordinarie 

styrelse möten
närvaro  

telefonmöten Finans utskott Ersättnings utskott
Bankutskott 
t o m 120601

Lokalt kreditutskott  
fr o m 120601

närvaro  
utskotts möten

Stig Högberg 7/7 2/2 Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 14/15

Björn Eriksson 7/7 2/2 Ledamot 1/1

Annika Fälldin 7/7 1/2 Ordförande Ordförande 8/8 

Anna Marntell 7/7 2/2 Ordförande 6/6

Per nordgren 7/7 2/2 Ledamot 6/6

Berit Fryklund 7/7 2/2 Ledamot 6/6

Leif Johanson 7/7 2/2 Ledamot Ledamot Ledamot 11/14

Bengt-göran Persson 5/7 1/2 Ledamot Ledamot 6/8

Maria cederberg 7/7 2/2

Jan-Olov Mellander 2/2 0/1

Per Bodin, suppleant 
personalklubben 7/7 2/2

Per Ångman, suppleant 
personalklubben 5/5 1/1
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finansiella rapporteringen. Dessa risker 
kartläggs och identifieras på bolagsnivå 
och enhetsnivå. I enlighet med Finansin
spektionens föreskrifter finns en funk
tion inrättad för riskkontroll som enligt 
fastställda instruktioner arbetar med 
identifiering och värdering av de risker 
som bolaget utsätts för.

Bolaget har en intern beräkningsmo
dell för att mäta totalrisk. 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: försäk
ringsrisk, placeringsrisk, operativ risk, 
affärsrisk, kreditrisk och motpartsrisk. 
Konsolideringskapitalet ställs sedan i 
relation till det totala riskbeloppet. Läns
försäkringar Västernorrlands styrelse får 
löpande riskrapporter där det framgår hur 
de olika riskerna utvecklas över tiden och 
hur relationen mellan konsolideringskapi
tal 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 infor
mationen analyseras och granskas på 
olika nivåer i organisationen innan den 
blir offentligt publicerad. Ett kontinuer
ligt arbete pågår med att eliminera och 
reducera identifierade väsentliga risker 
som påverkar den interna kontrollen av 
den finansiella rapporteringen. Arbetet 
inkluderar utveckling och förbättring av 
kontrollaktiviteter samt insatser för att 
medarbetarna ska ha rätt kompetens.

Information och kommunikation
De interna styrdokumenten är föremål 
för översyn och beslut minst en gång per 
år.

Styrdokumenten publiceras på bo
lagets intranät. Varje chef ska se till att 
bestämmelserna kommuniceras till un
derställd personal.

Styrelsens utskott
Ersättningsutskott
Ordförande och vice ordförande utgör 
styrelsens ersättningsutskott. 

Ersättningsutskottet ska bereda frågor 
om ersättning och övriga anställnings
villkor till vd och principer för ersättning 
och andra anställningsvillkor för bolags
ledningen inför behandling av styrelsen.

Revisionsutskott
Revisionsutskott utgörs av hela styrelsen. 
Styrelsen fastställer instruktion för Revi
sionsutskottet.

Finansutskott
Finansutskottets uppgift är att vara ett 
forum för finansiella omvärlds och mak
roekonomiska analyser samt att bereda 
och koordinera ärenden inom kapitalför
valtningsområdet, vilka ska föreläggas 
styrelsen för beslut. Finansutskottet ska 
vidare bevaka att av styrelsen beslutade 
mål, fastställd placeringsinriktning och 
delegeringsordning uppnås och efter
levs av kapitalförvaltaren samt utgöra 
rådgivande organ för bolagets bank och 
finansiella tjänster. Styrelsen fastställer 
instruktion för Finansutskottet.

Bankutskott
Bankutskottets uppgift är att följa, stödja 
och utveckla bankens verksamhet. Den 
har också en formell roll genom att av 
eller tillstyrka större krediter.

Länsförsäkringar Bank ABs policy
beslut och kreditinstruktion ligger till 
grund för verksamheten. Bankutskot
tet tillstyrker de kreditansökningar som 
ska beslutas i banken centralt då beslut 
inte kan fattas av lokala kreditdelegatio
nen. Bankutskottet får inte besluta om 
krediter utöver den limit som Länsför
säkringar Västernorrland fått av Länsför
säkringar Bank.

Styrelsen fastställer instruktion för 
Bankutskottet. 

Beslut togs i styrelsen i juni 2012 
om att avskaffa Bankutskottet eftersom 
bankfrågorna borde få ett ännu större 
fokus och att samtliga styrelseledamöter 
skulle involveras i detta.

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

Styrelsen fastställer en instruktion för 
Lokala kreditutskottet.

revisor
Enligt bolagsordningen ska Länsförsäk
ringar Västernorrland ha en ordinarie 
revisor och en suppleant. Vid ordinarie 
bolagsstämma 2011 utsågs auktoriserade 
revisorn Eva Fällén, samt Mikael Linden
gren, PwC, som suppleant.

Styrelsen i Länsförsäkringar Väster
norrland har träffat revisorn i samband 
med avrapportering av iakttagelser från 
revisionen i mars. 

Verkställande direktören
Bolagets Verkställande direktör presente
ras ovan under stycket om styrelsen.

Uppföljning
En oberoende granskningsfunktion, 
Internrevision, stödjer styrelsen i upp
följningen av att verksamheten bedrivs 
i enlighet med styrelsens beslut. In
ternrevision ska genom granskning och 
rapporter utvärdera om verksamheten 
bedrivs på ett effektivt sätt, om rapporte
ringen till styrelsen ger en korrekt bild av 
verksamheten och om verksamheten be
drivs enligt gällande interna och externa 
regelverk. Internrevision rapporterar till 
bolagets styrelse. Vidare ska varje chef se 
till att styrdokument efterlevs inom sitt 
ansvarsområde.

I enlighet med Finansinspektionens 
riktlinjer rapporterar bolaget in uppgifter 
till den så kallade trafikljusmodellen, där 
bolagets balanser utsätts för simulerade 
risker. Resultatet under 2011 visar att bo
laget har god säkerhetsmarginal utifrån 
de krav som Finansinspektionen ställer. 
Funktionen Compliance har till uppgift 
att fortlöpande identifiera, bedöma, över
vaka och rapportera compliancerisker, 
det vill säga risk för sanktioner enligt 
lag.

Härnösand den 20 mars 2013

Styrelsen
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Företagsledning

Fullmäktige
Länsförsäkringar Västernorrland är ett självständigt bolag och bolagsformen är ömsesidig, vilket betyder att 

ägarna utgörs av bolagets försäkringstagare. Dessa har inflytande på verksamheten och väljer fullmäktigeleda-

möter som ska företräda dem på bolagsstämman.

Nedan ser du Länsförsäkringar Västernorrlands fullmäktigeledamöter.

härnösand

håkan häggdin, härnösand
lennart Bolander, härnösand
nils-erik Pallin, härnösand
curt andersson, härnösand
Börje Wiklund, härnösand
Bo nylén, härnösand
Ulrika cedervall, härnösand
maria nordgren, härnösand

kramfors 

Pia lundgren, Bjärtrå
owe nordén, nyland
håkan larsson, Kramfors
nils Borgersen, mjällom
annika näsman, Bollstabruk

 

Sollefteå 

lars Jönsson, helgum
marita rundén, helgum
stefan stolt, Junsele
mikael lundholm, ramsele
martin nilsson, sollefteå
hans Åkerman, sollefteå

Sundsvall 

lars rönnberg, indal
Jeanette nilsson, Kvissleby
sven-olof sellén, sundsvall
helen löfblad, Kovland
nils-Uno granqvist, sundsvall
Kenneth Krook, sundsvall
Kurt Jonsson, sundsvall
anette Brodin, sundsvall

Åke Bergström, sundsvall
märta högstedt, sundsvall
magnus mettälä, sundsvall
michael högberg, sundsvall
Björn sigbjörn, sundsvall
mattias andersson, sundsvall
tarin nordlund, sundsvall

timrå 

Pia lindberg, söråker
Jan hansson, söråker
Pia niemi, sörberge
lennart Johansson, timrå
marie holm, söråker

 

Ånge

charlotta Kristow, Ånge
erik lövgren, Ånge
lars hedin, fränsta

Örnsköldsvik 

assar Wikström, Bredbyn
Per lundberg, Björna
Åke holmlund, husum
roger olofsson, Bjästa
hans nordin, överhörnäs
Pelle Bellander, örnsköldsvik
Ulf olsson, arnäsvall
Jonas strandberg, arnäsvall
louise Bergkvist, örnsköldsvik 
ann holst, örnsköldsvik
Birgit andersson, örnsköldsvik

eVA-LottA perSSoN morgAN ÅhLUNd chrIStoFFer joNSSoN

född 1964. Kommunikationschef, 

anställd 2003.

född 1961. affärsområdeschef 

företagsmarknad, anställd 2009.

född 1973. skadechef, anställd 

2011.

LeIF johANSoN ANN-chrIStIN mALmBom chrISter kArLSSoN mAtS WIkLUNd

född 1952. Verkställande  

direktör, anställd 2004.

född 1961. hr-chef, anställd 

2009.

född 1955. ekonomichef,  

anställd 1998.

född 1966. affärsområdeschef 

Privatmarknad, anställd 1996.
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Styrelse

StIg hÖgBerg

BerIt FrYkLUNd

LeIF johANSoN

SUppLeANter: reVISorer:

ANNIkA FäLLdIN

BeNgt-gÖrAN perSSoN

per ÅNgmAN

BjÖrN erIkSSoN

per NordgreN

per BodIN

ANNA mArNteLL

mArIA cederBerg

ANN-chrIStINe SoNdeLL

egen lantbrukare i söråker, född 

1960. styrelseordförande i länsför-

säkringar Västernorrland. invald i sty-

relsen 2002. mandattiden utgår 2014.

organisationskonsult, i härnö-

sand född 1962. invald i styrelsen 

2005. mandattiden utgår 2015.

Verkställande direktör, läns-

försäkringar Västernorrland  

i härnösand, född 1952. invald  

i styrelsen 2004.

jan-olov mellander 

Besiktningsman/tekniker, länsför-

säkringar Västernorrland i härnö-

sand, född 1965. Personalrepre-

sentant. mandattiden utgår 2013.

ordinarie: eva Fällén

stockholm, född 1960,  

auktoriserad revisor Pwc –  

Pricewaterhousecoopers aB,  

ordinarie revisor.

Stefan hägglund 

distriktschef lantbruk, länsförsäk-

ringar Västernorrland i örnskölds-

vik, född 1976. Personalrepresen-

tant. mandattiden utgår 2013.

Suppleant: michael Lindengren

göteborg, född 1956,  

auktoriserad revisor Pwc –  

Pricewaterhousecoopers aB,  

revisorsuppleant.

egen företagare i sollefteå, född 

1955. invald i styrelsen 2007. 

mandattiden utgår 2013.

styrelseordförande i investa  

företagskapital aB i sundsvall, 

född 1946. invald i styrelsen 

2008. mandattiden utgår 2014.

risktekniker, länsförsäkringar 

Västernorrland i härnösand, född 

1971. Personalrepresentant.  

mandattiden utgår 2013.

Pensionär i härnösand, född 

1946. invald i styrelsen 1992. 

mandattiden utgår 2013.

Verksamhetsutvecklingskonsult  

i örnsköldsvik, född 1966. invald  

i styrelsen 2010. mandattiden  

utgår 2013.

distriktschef företag, länsför-

säkringar Västernorrland i härnö-

sand, född 1957. Personalrepre-

sentant. mandattiden utgår 2013.

skogskonsulent, skogsstyrelsen  

i sundsvall, född 1961. invald  

i styrelsen 2005. mandattiden  

utgår 2014.

sverigechef sJ contact center 

och sJ resebutiker, född 1968. 

invald i styrelsen 2011. mandat-

tiden utgår 2015.

Vd-assistent, länsförsäkringar 

Västernorrland i härnösand, född 

1967. styrelsens sekreterare.
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Nya medarbetare
Under 2012 anställdes tolv nya medarbetare vid Länsförsäkringar Västernorrland.

marcus Öberg

Banksäljare på Privatmarknad  

i sundsvall.

karin Svensson 

säljstöd bank på förmedlad affär  

i härnösand.

Lenny persson 

skadetekniker motorskador på  

skador i härnösand.

hans henriksson 

gruppchef på skador  

i härnösand.

Ingela Bäckman 

Banksäljare på Privatmarknad  

i härnösand.

carina munter 

säljassistent på företagsmarknad 

i sundsvall.

henrik Sjögren 

Underwriter företagsmotor på  

företagsmarknad i sundsvall.

magnus Lindblom 

Banksäljare på Privatmarknad  

i sundsvall.

raquel Andersson 

Banksäljare på Privatmarknad  

i sundsvall.

Niklas Selin 

Banksäljare på Privatmarknad  

i härnösand.

Anna tjärnberg 

Banksäljare på Privatmarknad  

i örnsköldsvik.

mikael Öberg 

innesäljare på Privatmarknad  

i härnösand.
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Ordlista
Affär för egen räkning, f e r

Den del av försäkringsaffären som ett 

försäkringsbolag själv står risken för och 

som alltså inte återförsäkras hos andra 

bolag. Affär för egen räkning är med an-

dra 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 försäk-

ringarna – helt eller delvis – hos andra 

bolag. Man talar härvid om avgiven 

återförsäkring hos det förstnämnda och 

mottagen återförsäkring (indirekt försäk-

ring) 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 (försäkringsbo-

lag) och försäkringstagare. Försäkrings-

bolaget 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 försäkrings-

ersättningar.

driftskostnadsprocent, f e r

Driftskostnader för egen räkning i 

förhållande till premieintäkten för egen 

räkning.

För egen räkning

Den del av försäkringsaffären som ett 

försäkringsbolag själv står risken för och 

som alltså inte återförsäkras hos andra 

bolag.

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 företa-

gets konkurs inte kommer att bli betald 

förrän alla vanliga skulder är till fullo 

betalda. Förlagslån ger alltså en extra 

buffert för övriga fordringsägare.

konsolideringsgrad

En sammanfattande benämning på 

summan av beskattat eget kapital, 

obeskattade reserver, latent skatteskuld 

och övervärden i tillgångar.

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 otill-

fredsställande för att täcka förväntade 

skade- och driftskostnader 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 bruttop-

remien avseende direkt försäkring och 

mottagen återförsäkring som inbetalts 

eller som kan tillgodoföras bolaget med 

anledning av försäkringsavtal vars försäk-

ringsperiod påbörjats före räkenskapsår-

ets 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.

Skadebehandlingsreserv

De skador som ingår i avsättning för 

oreglerade skador kommer att medföra 

vissa driftskostnader. För dessa förvän-

tade kostnader avsätts i bokslutet en 

skadebehandlingsreserv. 

Skadekostnadsprocent

Försäkringsersättningar i förhållande till 

premieintäkten.

Solvensmaginal

Erforderlig solvensmarginal är ett mått 

på hur stort kapital ett företag behöver. 

Beräkningen av den görs dels utifrån 

bolagets premieinkomster, dels utifrån 

dess skadeersättningar. Den erforderliga 

solvensmarginalen är det högsta av de 

två beräknade värdena. Det krävs att 

kapitalbasen skall vara minst så stor 

som den erforderliga solvensmarginalen, 

men också minst så stor som det så 

kallade garantibeloppet (ett fast belopp 

som inte beror av bolagets affärsvolym, 

däremot av vilken typ av affär bolaget 

sysslar med).

Säkerhetsreserv

Frivillig reserv som utgör en kollektiv för-

stärkning av avsättningar för ej intjänade 

premier och oreglerade skador.

totalavkastningsprocent

Summan av direktavkastning, realiserade 

och förluster samt orealiserade värdeför-

ändringar under året  i procent av  till-

gångarnas genomsnittsvärde värderade 

till marknadsvärde.

totalkostnadsprocent

Summan av skadeprocent och driftskost-

nadsprocent.

Utjämningsfond

Belopp motsvarande redovisad vinst i 

försäkringsrörelsen kunde t o m 1990, 

utan att beskattas, överföras till en 

särskild utjämningsfond. Fonden får tas 

i anspråk endast för att täcka förlust i 

försäkringsrörelsen.
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