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Kort om Länsförsäkringar Sak
Länsförsäkringar Sak ansvarar för den skadeförsäkringsrörelse, inklusive djur- och 
grödaförsäkring, som enligt uppdrag från länsförsäkringsbolagen ska bedrivas av Läns-
försäkringar AB. Uppdraget är att komplettera bolagens erbjudande med specialprodukter 
för att möta kundernas behov och att starta ny affär som sedan kan föras ut till länsför-
säkringsbolagen. Affärerna drivs så att länsförsäkringsbolagen kan erbjuda kunderna ett 
brett försäkringssortiment för människor, djur, egendom och få ett bra återförsäkrings-
skydd. Djurförsäkringar drivs i dotterbolaget Agria Djurförsäkring och länsförsäkrings-
gruppens återförsäkringslösningar hanteras gemensamt av Länsförsäkringar Sak, där 
även internationell mottagen återförsäkring tecknas. 

Detta är Länsförsäkringar
Länsförsäkringar består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemen-
samt ägda Länsförsäkringar AB. Genom respektive länsförsäkringsbolag får kunderna en 
helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuds djur- och 
grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en 
trygg bostadsaffär. Utgångspunkten är den lokala närvaron och beslutskraften – erfarenheten 
visar att lokal beslutskraft, kombinerad med gemensamma muskler, skapar ett verkligt mer-
värde för kunderna. Grundläggande är också en långsiktig omsorg om kundernas pengar: 
Det finns inga externa aktieägare och det är inte Länsförsäkringars pengar som förvaltas, 
utan kundernas. Detta synsätt präglar hela verksamheten. 

2011 
i korthet
  Årets resultat före 
bokslutsdispositioner och 
skatt blev 56 (614) Mkr.

  Det försäkringstekniska 
resultatet uppgick till  
64 (235) Mkr. 

  Totalavkastning på 
placerings tillgångarna 
uppgick till 6,4 (4,3) procent.
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Länsförsäkringar Saks uppdrag gentemot 
länsförsäkringsbolagen att starta ny affär 
som kan föras ut till länsförsäkringsbola-
gen och att komplettera bolagens erbju-
dande med specialprodukter för att möta 
kundens behov. Dessutom bedrivs åter-
försäkring i bolaget och djurförsäkring 
i  dotterbolaget Agria Djurförsäkring. Läns-
försäkringar Saks framgångar bygger på 
ambitiösa medarbetare med gedigen för-
säkringskompetens och näsa för affärer.

2011 blev ett händelserikt år. Det bok-
stavligen stormade på många håll runt om 
i världen. Både finansiellt och politiskt,   
men även väderstormar påverkade. Ur för-
säkringsperspektiv kommer vi främst att 
minnas året på grund av de många natur-
katastroferna. Länsförsäkringars internatio-
nella mottagna affär visar ett negativt resul-
tat som följd av ett antal stora marknads-
skador under året. De största skadorna har 
varit jordbävning i Christchurch Nya Zee-
land, jordbävning och tsunami i Japan, sky-
fall i Köpenhamn, översvämningar i Thai-
land och stormen Dagmar som drabbade 
Norge, Sverige och Finland. För den glo-
bala återförsäkringsmarknaden ser 2011 ut 
att vara det dyraste året för naturkatastrofer 
någonsin. 

För Agria och Hälsa har ett antal akti-
viteter genomförts under året kopplat till 
 förbättrade processer och tydligare och 
enklare kunderbjudanden. Affär inom pro-
duktområdena ansvar, transport, motor, 
olycksfall, miljö och utland drivs i Special 
mot uppsatta mål och lönsamhetskrav. 
Huvuddelen av Specials affärer kräver 
djup specialistkompetens och prissätt-
ningen på marknaden är tuff.

Allt fler kunder väljer att lägga delar av 
sin verksamhet utomlands och då erbjuder 
Länsförsäkringar Sak lösningar tillsammans 

med den internationella samarbetspartnern 
International Network of Insurance (INI). 
Genom nätverket är Länsförsäkringar 
representerade i mer än 90 länder och i år 
har vi av INI blivit utsedda till 2011 års 
bästa bolag att hantera globala försäkrings-
program tack vare kvaliteten i arbetet med 
att utforma globala försäkringslösningar. 

Vi arbetar löpande med att hitta nya sätt 
att stärka vår konkurrenskraft. En metod 
som kan användas för att uppnå detta är 
”Lean”, vilket testats i en pilot inom Kund-
service på Hälsa och nu står fler avdel-
ningar på tur. Utgångspunkten är nöjda 
kunder och att hela tiden arbeta med stän-
diga förbättringar för att effektivisera och 
öka kundkvaliten. Detta görs genom att dra 
nytta av samtliga medarbetares inneboende 
kraft och kreativitet där medarbetarna är 
motorn i förbättringsarbetet.

Alla chefer har arbetat med ”Prestations-
styrning och ledarskap” vilket har givit 
positiv effekt med förbättrat resultat på alla 
punkter enligt den senaste medarbetarun-
dersökningen. Undersökningen mäter med-
arbetarnas uppfattning om möjligheten till 
prestation och de förutsättningar som 
arbetsgivaren erbjuder. Resultatet blir ett 
underlag för de handlingsplaner som arbe-
tas fram och lyfts in i affärsplanen för 2012. 

Under 2011 har oron på de finansiella 
marknaderna varit stor och räntenedgång-
arna i Sverige har varit extrema. De långa 
marknadsräntorna har under slutet av 2011 
varit nere på historiskt låga nivåer. Det låga 
ränteläget får långsiktiga konsekvenser i 
premiesättning och för framtida investe-
ringar. Vikten av specialistkompetens inom 
försäkring blir än mer viktigt i en framtid 
med låga räntor. Ovissheten om framtiden 
kräver ännu mer aktivitet, analys och hand-
lingsberedskap för de olika scenarier som 

kan inträffa. Nya regelverk förbereds inom 
EU som påverkar bolag inom den finansiella 
sektorn. Solvens II har under året börjat 
implementeras i vår verksamhet. Fortsatt 
arbete med ett hållbart samhälle och utveck-
ling inom nya områden är viktiga faktorer 
för framtiden. Jag vet att den som förbereder 
sig kommer ha ett försprång och att medar-
betarnas energi och kompetens är avgörande 
för fortsatt goda resultat. 

Ann Sommer
Vd Länsförsäkringar Sak

Medarbetarnas kompetens och 
delaktighet viktigt för goda resultat

   Nu ser jag en spännande 
framtid de kommande  
åren med utveckling av 
nya områden. 

vd-kommeNtar
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Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäk-
ringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), 502010-
9681, får härmed avge årsredovisning för räkenskaps-
året 2011. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till ÅRL 
7 kap 2§ eftersom bolaget och dess dotterbolag omfattas av koncern
redovisningen för Länsförsäkringar AB (publ), 5565497020. 
Sifferuppgifter inom parentes avser föregående år.

Ägarförhållande
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), nedan kallat 
Länsförsäkringar Sak, ägs till 100 procent av Länsförsäkringar AB 
(publ), som ägs av 23 länsförsäkringsbolag tillsammans med 14 
socken och häradsbolag.

Organisation
Länsförsäkringar Sak är moderbolag till Försäkringsaktiebolaget 
Agria, Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag, Länsför
säkringar Sak Fastighets AB och handelsbolaget Utile Dulci 2 HB. 

Verksamhetsinriktning
Länsförsäkringar Sak bedriver verksamhet inom sakförsäkring. 
Merparten av sakförsäkring i länsförsäkringsgruppen tecknas  
i de lokala länsförsäkringsbolagen med lokala tillstånd. Länsför
säkringar Saks uppdrag är att med specialistkompetens bedriva 
affär på utvecklingsområden inom sakförsäkring och att kom
plettera länsförsäkringsgruppens erbjudande. På andra områden 
finns behov av specialistkompetens och skalfördelar att affären 
tecknas inom Länsförsäkring Sak. Affär tecknades under 2011 
inom försäkringsområdena sjuk, sjukvård, olycksfall, egendom, 
transport och ansvar. Dessutom erbjuds försäkringsskydd för 
 rikstäckande kunder inom företagsmotor (trafik- och motorfor
donsförsäkring), trafik i avveckling samt skadelivränterörelse. 
Bolaget hanterar även länsförsäkringsgruppens interna och 
externa återförsäkring samt tecknar mottagen internationell 
 återförsäkring. 

Länsförsäkringar Saks dotterbolag Försäkringsaktiebolaget 
Agria är ett specialistföretag för djur och grödaförsäkring. Inom 
dotterbolaget Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag 
tecknas försäkringsskydd inom gruppliv och tjänstegruppliv. Verk
samheten i Länsförsäkringar Sak med dotterbolag bedrivs samlat 
i LFABs affärsenhet Sak.

Marknad
Sakförsäkringsmarknaden växer och har, mätt i inbetalda premier, 
ökat med 4 procent under året. Tillväxten sker främst inom motor, 
hem och villaförsäkring, sjuk och olycksfallsförsäkring samt 
djurförsäkring. 

Samarbeten med banker, andra organisationer och företag samt 
grupplösningar och satsning på internet och mobila lösningar präg
lar den svenska sakförsäkringsmarknaden. Alla dessa satsningar 
har som huvudsakligt syfte att stärka distributionskraften och att 
bättre nå kunden i de situationer där behoven av försäkringslös
ningar uppstår. Även försäkringsförmedlarnas roll har stärkts, både 
som distributörer och som utvecklare av kunderbjudandet. Effekti
viseringar för att minska driftskostnaderna blir allt viktigare för att 
aktörerna på marknaden ska behålla konkurrenskraften i den allt 
tuffare konkurrensen. På samma gång ökar också behovet av och 
konkurrensen om medarbetare med specialistkompetens. 

Ett område som varit i fokus är skaderegleringen och skadeser
vicen. I tider med hård konkurrens och prispress söker bolagen 
andra värden att ge sina kunder än lägsta pris.

I ett längre perspektiv är frågan om socialförsäkringens fram
tida utformning och eventuell privatisering av delar i socialförsäk
ringen viktig för sakförsäkringsbranschen. Den växande oron för 
att de offentliga socialförsäkringarna inte räcker till gör att fler 
tecknar privata försäkringar inom samtliga områden som ger ersätt
ning vid sjukdom, arbetslöshet, olyckor, dödsfall och pension. 
Dessutom är företagarna måna om att deras medarbetare inte får 
långa sjukskrivningsperioder. Sjuk och olycksfallsförsäkrings
marknaden växer därmed och har under året ökat med 5 procent. 
Marknadsandelen för Länsförsäkringar Sak inom sjuk och olycks
fallsförsäkring är stabil med cirka 20 procent av marknaden. Inom 
sjukvårdsförsäkringsmarknaden hårdnar konkurrensen, men Läns
försäkringar Sak är fortsatt marknadsledande inom sjukvårdsför
säkring. Med en sjukvårdsaffär lönsamhetsmässigt i balans och 
marknadens mest nöjda kunder har bolaget ett bra utgångsläge i 
den hårdnande konkurrensen. Länsförsäkringar Saks nya villkor 
med genomförd självrisk har satt en ny standard på sjukvårdsför
säkringsmarknaden. Alla konkurrerande försäkringsgivare har 
infört självrisk och i olika omfattning infört förändringar i sina 
 försäkringsvillkor som liknar Länsförsäkringars produkt.

Väsentliga händelser under året 
Återförsäkring
För den globala återförsäkringsmarknaden ser 2011 ut att vara ett 
av de mest kostsamma åren för naturkatastrofer. Hittills har inte 

Förvaltningsberättelse
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skadorna lett till direkta prishöjningar för kunderna på marknaden, 
men utvecklingen bevakas och arbetet för att minska konsekven
serna av de väderrelaterade skadorna intensifieras i branschen. Trots 
alla skador är de flesta återförsäkringsbolag fortfarande starka med 
oförändrat kapital. Resultaten är dock för många bolag negativa 
och de sämsta sedan 2005. 

Länsförsäkringar Saks internationella mottagna affär visar ett 
negativt resultat som följd av det antal stora skadorna under året. 
De största skadorna för bolaget har varit jordbävning i Christ
church Nya Zeeland, jordbävning och tsunami i Japan, skyfall 
i Köpenhamn, översvämningar i Thailand och stormen Dagmar 
som drabbade Norge, Sverige och Finland.

Hälsa
Marknaden för personriskförsäkringar fortsätter att utvecklas och 
Länsförsäkringar ökar både premievolym och antal försäkringar 
inom området. Inom Hälsa är införandet av en ny generation av 
gruppförsäkringar det första steget mot att modernisera marknaden 
för gruppliv och gruppsjukförsäkring. Syftet är att skapa försäk
ringar som är bättre anpassade till hur samhället ser ut idag. De nya 
gruppförsäkringarna har högre försäkringsbelopp och är villkors
anpassade till dagens kundbehov. Konverteringen till de nya grupp
försäkringarna har genomförts enligt plan och innebär att fyra olika 
livförsäkringar och sex olika sjukförsäkringar har konsoliderats till 
en livförsäkring och en sjukförsäkring. Därmed uppnås en tydlig
het i vår kundkommunikation och en ökad effektivitet i skaderegle
ring och kundservice. 

Solvens II – riskbaserade verksamhetsregler från år 2014
Inom EU nåddes under år 2009 en överenskommelse om modernise
rade verksamhetsregler för försäkringsbolag, Solvens II. De nya 
 reglerna innebär bland annat att större krav ställs på hur bolagen 
arbetar med att hantera sina risker. Reglerna innebär också att kra
ven på minsta buffertkapital i försäkringsbolag blir väsentligt när
mare relaterade till storleken på bolagets risker. Regeländringarna 
är omfattande, berör ett flertal områden och innehåller betydligt 
mer detaljerade bestämmelser än vad som gäller idag. Tidsplanen 
för Solvens II har flyttats fram av EU-organen. De senaste försla
gen innebär att försäkringsbolagen under loppet av 2013 ska lämna 
vissa uppgifter enligt Solvens II reglerna men att de nya materiella 
reglerna förväntas börja gälla först 2014.

Ny standard för redovisning av försäkringskontrakt
Försäkringsbranschen hade utlovats en ny redovisningsstandard 
för försäkringsavtal, IFRS 4, till juni 2011. På grund av de många 
invändningar som restes mot IASB:s förslag blev det ingen färdig 
standard 2011. I den nya tidplanen finns inget datum utsatt när en 
ny redovisningsstandard ska vara klar. IASB planerar istället att 
presentera ett omarbetat utkast under våren 2012, med tidigast 
 tillämpning 2015. Förslaget som presenterades 2010 är en heltäck
ande redovisningsmodell för försäkringsavtal och förväntas ha en 
väsentlig påverkan för företag som ställer ut försäkringsavtal. 

 Utöver ändringar i redovisningsprinciper så kan förslagen även 
komma att påverka system, data, processer och bredare affärs
aspekter.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser efter balansdagen.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Sjukvårdsförsäkringsmarknaden växer alltjämt även om tillväxt
takten mattats av och låg enligt senaste mätningen på ca 6 procent. 
En tydlig trend är att de privatbetalda försäkringarna minskar stadigt 
och de företagsbetalda ökar stadigt. Många småföretag ser vård
köer och långa sjukskrivningar som en stark drivkraft till att teckna 
sjukvårdsförsäkring till sina anställda. Tillväxten sker främst bland 
målgrupperna, små och medelstora företag, med Länsförsäkringars 
paketeringslösningar till företagsförsäkring. 

Den ekonomiska krisen sätter sina spår, framförallt inom export
näringen, vilket ger mindre volymer främst inom området transport
försäkring och andra volymbaserade grenar. Den finansiella oron 
med större volatilitet och lågt ränteläge förväntas påverka bolagets 
kapitalavkastning negativt under de närmsta åren.

I och med den ökade globaliseringen etablerar sig svenska före
tag i större utsträckning utomlands vilket ökar behoven för interna
tionella försäkringsprogram för Länsförsäkringars kunder. Kun
skapen om fördelarna med internationella försäkringsprogram har 
ökat och Länsförsäkringar Sak, med sitt medlemskap inom INI 
(International Network of Insurance) kombinerat med tillstånd att 
bedriva försäkringsverksamhet (FOS) inom EU har en konkurrens
fördel inom detta segment vilket börjar uppmärksammas på mark
naden. Genom INI kan bolaget, som en av få aktörer på den svenska 
marknaden, erbjuda skräddarsydda och lokala försäkringslösningar 
i mer än 90 länder till konkurrenskraftiga priser. 

Risker och riskhantering
Länsförsäkringar Saks största riskexponeringar bedöms vara place
ringstillgångar och försäkringsåtaganden inom trafik, mottagen 
återförsäkring och personriskförsäkringar. Se vidare not 2 Risker 
och riskhantering.

Medarbetare
Engagerade och kompetenta medarbetare är viktigt för att uppnå 
nöjda kunder och för att nå de övergripande målen. Ett strukturerat 
HRarbete är en förutsättning för detta i form av en gemensam HR
process. Medarbetarna är delaktiga i affärsplaneringsprocessen. 
Medarbetarens prestation på kort och lång sikt länkas till ambitio
nerna i affärsplanen, där medarbetarens individuella mål identifie
ras i samtal mellan medarbetare och chef. Tillsammans med det 
förväntade beteendet, utifrån de gemensamma värderingarna, utgör 
de den överenskomna prestationen som dokumenteras i ett målkon
trakt för medarbetaren. Framtida arbetsuppgifter, yrkesambitioner 
och yrkesroller diskuteras årligen i syfte att medarbetaren ska vara 
mer aktiv i planeringen av sin egen kompetensutveckling och 
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 karriärplanering samt för att säkerställa kompetensförsörjning.
En medarbetarundersökning genomförs årligen som mäter medar
betarnas uppfattning om förutsättningarna för prestation. Resultatet 
av undersökningen används både som temperaturmätare och för att 
ytterligare förbättra förutsättningarna för prestation. 

För att utveckla prestationskulturen genomfördes inom Affärs
enhet Sak ett pilotprojekt för att ge chefer utbildning och verktyg 
i att driva markanta prestationsförbättringar i vardagen och enklare 
driva och följa upp prestation med sina medarbetare. Resultatet var 
mycket positivt och planen är att genomföra detta under 2012 i 
samtliga enheter inom Länsförsäkringar AB. 

Anställda inom Länsförsäkringar Sak ska ha marknadsmässiga 
anställningsvillkor. Utformning av och nivå på ersättningar ska 
harmoniera med koncernens värderingar, det vill säga vara rimliga, 
präglade av måttfullhet och väl avvägda, bidra till en god etik och 
organisationskultur samt präglas av öppenhet och transparens. 

Basen i ersättningsmodellen utgörs av fast ersättning, det vill 
säga fast kontant månadslön. Målrelaterad ersättning är ett kom
plement till den fasta ersättningen och kan utgå till medarbetare 
som inte är chefer, maximalt 12 000 kronor per år och medarbetare. 
Från och med 2012 upphör den målrelaterade ersättningen och 
endast fast lön utgår till såväl medarbetare som chefer.

Ett långsiktig och proaktivt hälso och friskvårdsarbete, sjuk
vårdsförsäkring till alla medarbetare och en mängd olika frisk
vårdsaktiviteter samt en möjlighet att träna på arbetstid är bidra
gande åtgärder till att den totala sjukfrånvaron endast var tre 
 procent.

Personal, löner och ersättningar
Upplysningar om medelantal anställda och löner och ersättningar 
samt uppgifter om lön och andra ersättningar till företagsledningen 
lämnas i not 8 Anställda och personalkostnader. Uppgifter om sjuk
frånvaro och könsfördelning i företagsledningen finns i samma not. 

Styrelsen har enligt Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 
2011:2) om ersättningspolicy i försäkringsföretag, börser, clearing
organisationer och institut för utgivning av elektroniska pengar 
fastställt en ersättningspolicy. En redogörelse för företagets ersätt
ningar publiceras på bolagets hemsida i samband med att årsredo
visningen fastställs.

Miljö
För Länsförsäkringar Sak är miljöhänsyn en del i ett hållbart företa
gande. Företaget arbetar fortlöpande med att minska miljöpåverkan 
i enlighet med miljöpolicyn och har identifierat områden som ger 
en negativ miljöpåverkan. Tjänsteresor bidrar till utsläpp av växt
husgasen koldioxid. För att minimera miljöpåverkan från resorna 
styrs tjänsteresorna i stor utsträckning till tåg enligt de reseriktlin
jer som gäller. Tjänstebilar är till 100 procent miljöbilar enligt före
tagets miljöbilsdefinition. 

Ett annat prioriterat område är pappersutskick. Moderbolaget 
Länsförsäkringar AB har satt ett flerårigt mål att minska volymen 
pappersutskick ut till kunden med 80 procent genom en förändrad 
kunddialog. Ett stort arbete har gjorts med att gå igenom alla 
utskick och hur de kan förändras, vilket har lett till aktiviteter som 
ska genomföras de kommande åren. För att minska pappersför

brukningen utvecklas de digitala lösningarna och utvecklingen av 
internetkanalen ger stora möjligheter att minska pappersutskicken 
och samtidigt höja kvaliteten i informationen. 

Länsförsäkringars arbete för att minska miljöbelastningen från 
Sveriges lantbruk fortsätter. Genom Länsförsäkringars återvin
ningsförsäkring samlas skrot och miljöfarligt avfall in från lantbru
ken och återvinns eller destrueras. Försäkringen minskar alltså ris
kerna för miljön och kunden löser hanteringen av sitt avfall på ett 
säkert och miljöriktigt sätt. 

Årligen genomförs två miljörevisioner för att stämma av att miljö
arbetet ständigt förbättras. Länsförsäkringar Sak är certifierade 
enligt den internationella standarden ISO 14001:2004.

Resultat och ekonomisk ställning
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick under  
2011 till 56 (614) Mkr. Försäkringsrörelsens resultat uppgick till  
64 (235) mkr och återstående kapitalavkastning och övrig icke 
teknisk kostnad till –8 (379) Mkr.

Försäkringsrörelsens resultat
Premieintäkten efter avgiven återförsäkring har ökat med 5 procent 
jämfört med föregående år och uppgick till 1 839 (1 754) Mkr. 
Ökningen förklaras främst av ökad premieintäkt från mottagen 
återförsäkring samt sjuk och olycksfall, dessa motverkas till viss 
del av minskade premier inom motor.

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring uppgick till 
1 513 (1 324) Mkr, vilket ger en skadeprocent på 82 (75). 

Skadeprocenten har påverkats negativt av skador inom mottagen 
internationell återförsäkring och trafikförsäkring inklusive skade
livränterörelse. 

Samtliga försäkringsgrenar förutom motorfordon och mottagen 
återförsäkring visar positivt resultat även om det i de flesta grenar 
är ett lägre resultat än föregående år. Mottagen återförsäkring 
består av aktiv återförsäkringsaffär samt affär under avveckling. 
Årets resultat har påverkats negativt med 6 Mkr för beståndsöver
låtelse av fyra avvecklingsportföljer.

Den interna återförsäkringslösningen som hanteras av Länsför
säkringar Sak löper vidare och är en stor tillgång för Länsförsäk
ringsgruppen och dess kunder då systemet säkerställer stabil åter
försäkring till lägre kostnad. 

Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring 
(brutto), ökade med 303 Mkr och försäkringstekniska avsättningar 
för egen räkning ökade med 264 Mkr. 

Reservavvecklingsresultatet, som är ett mått på kvaliteten på 
tidigare gjorda avsättningar för inträffade skador, uppgick till  
196 (168) Mkr brutto eller drygt 1 procent av avsättningen vid årets 
ingång för inträffade skador. Det positiva avvecklingsresultatet är 
främst hänförligt till mottagen återförsäkring, hem & villa samt 
transportförsäkring. 

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen uppgick till  
169 (184) Mkr. Kapitalavkastning överförd till försäkringsrörelsen 
visar ett större belopp eftersom ändrad redovisningsprincip innebär 
att kapitalavkastning på 107,8 (101,2) Mkr motsvarande värdebe
varande ränta på diskonterade reserver i skadelivränterörelsen förs 
direkt mot raden förändring av oreglerade skador. 
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Totalkostnadsprocenten har historiskt haft och har fortfarande en 
hög nivå. Andel affär i verksamheten med lång ansvarstid är stor, 
till exempel trafikförsäkring, vilket innebär att både skadekostnad 
och den kapitalavkastning som överförs till försäkrings rörelsen blir 
relativt hög jämfört med premieintäkt efter avgiven återförsäkring.

Driftskostnaderna har ökat jämfört med föregående år och 
 uppgick till 431 (379) Mkr. Driftskostnadsprocenten uppgick till  
23 (22). Ökningen i driftskostnader förklaras främst av volymtill
växt och kostnader relaterade till förberedelser inför Solvens II
regelverkets införande. Provisioner för egen räkning har ökat 
med 9 Mkr under 2011.

Finansrörelsens resultat
Placeringstillgångarnas (exklusive aktier och andelar i koncern
företag) marknadsvärde uppgick till 14 637 (14 358) Mkr vid års
skiftet och fördelningen mellan olika tillgångsslag framgår av 
tabellen på sid 6. Totalavkastningen för 2011 var 6,4 (4,3) procent. 
Avkastningen för räntebärande tillgångar exklusive skuldhedge var 
under året 1,4 (3,2) procent, aktier –6,4 (2,9) procent och fastigheter 
6,0 (8,3) procent, samt avkastning för skuldhedge var 4,8 (1,3) pro
cent. Totalavkastning exklusive skuldsäkring uppgår till 2,2 pro
cent.

Förändring av övervärden på fastigheter i koncernbolag ingår 
i totalavkastningen. Dessa övervärden ingår inte i kapitalavkast
ningen i resultaträkningen.

Kapitalförvaltning
Länsförsäkringar Sak ska skapa en stabil avkastning på placerings
tillgångarna i bolaget för att uppnå en god lönsamhet samt för att 
säkerställa att kapitalbasen är tillräcklig i förhållande till riskerna.

Detta för att med hög säkerhet garantera utfästelser som gjorts 
mot kunder. Det uppnås genom en effektiv och konkurrenskraftig 
förvaltningsmodell med hänsyn tagen till risknivån.

Under året så har risken i portföljen varit fortsatt låg med en 
mycket låg andel aktier och en minskning av de mer riskfyllda kre
diterna. Med en väsentlig del av den totala marknadsrisken i till
gångsslaget räntebärande, så har det blivit allt mer viktigt att kom
plettera styrning och uppföljning av kapitalförvaltningen med ett 
mer riskbaserat synsätt och där ränterisken hela tiden måste analy
seras i flera dimensioner. 

Förvaltningsmodell
Länsförsäkringar Saks portföljkonstruktion avseende marknads
exponering fokuserar på att välja vilken tillgångsfördelning som 
eftersträvas i portföljerna. Vidare har stor vikt lagts vid hur önskvärd 
marknadsexponering nås. Kapitalförvaltningen inom Länsförsäk
ringar AB har stor kompetens för att använda andra effektiva lös
ningar för att erhålla passiv marknadsexponering än via traditionella 
förvaltningsmandat. Det kan till exempel ske via olika derivatinstru
ment, vilket skapar mervärde både genom lägre förvaltningskostna
der och genom förenklad administrativ hantering av affärerna. Sam
mantaget ger det en portföljkonstruktion som skapar handlingsut
rymme att ta de marknadsexponeringar som bedöms som lämpliga. 
Det innebär att Länsförsäkringar Sak har en portföljhantering som 
skapar ett snabbare agerande vid förändrade marknadsförutsättningar 

till en lägre förvaltningskostnad. Strategin innebär att minska aktiva 
förvaltningsmandat på marknader som är breda, genomlysta och 
effektiva för att istället införa passiva, enkla och mer kostnads
effektiva lösningar för att ta marknadsexponering. 

Organisation och styrning
Kapitalförvaltningen definierar uppdragen till aktiva förvaltare 
med tydliga risknivåer och avkastningskrav. Förvaltarnas uppgift 
är att skapa bästa möjliga avkastning givet de ramar och riktlinjer 
de har erhållit. Det kan innebära att förvaltarna väljer att ha en sam
mansättning av värdepapper som avviker från de jämförelseindex 
som gäller för portföljen. 

De externa förvaltningsuppdragen utvärderas av Kapitalförvalt
ningen som regelbundet analyserar förvaltarna och förvaltningsresul
taten. Länsförsäkringar Sak arbetar med ett flertal externa förvaltare. 

Konsolidering
Konsolideringskapitalet ökade under året och uppgick till 3 608  
(3 154) Mkr. Konsolideringsgraden ökade till 202 (184) procent. 

Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen för 
Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) fritt eget kapi
tal enligt nedan.

Balanserade vinstmedel 1 205 832 813 kronor

Årets resultat 41 394 473 kronor

Totalt 1 247 227 286 kronor

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av vinstmedlen 
utdelas till moderbolaget 173,50 kronor per aktie motsvarande 
347 000 000, i ny räkning balanseras 900 227 286 kronor. Det är 
styrelsens bedömning att vinstutdelningen är försvarlig med hän
syn till, de krav som verksamhetens art, omfattning och risker stäl
ler på storleken av det egna kapitalet, och bolagets konsoliderings
behov, likviditet och ställning i övrigt, enligt ABL 17:3.

Resultatet av årets verksamhet och bolagets ställ
ning 31 december 2011 framgår av efterföljande 
finansiella  rapporter med till hörande noter.
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Mkr 2011 2010 2009 2008 2007

RESULTAT

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 1 839 1 754 1 539 1 473 1 340

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 169 184 388 464 383

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) –1 513 –1 324 –1 236 –1 156 –1 094

Driftskostnader –431 –379 –321 –478 –406

Övriga intäkter och kostnader – – 5 6 8

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 64 235 375 309 231

Återstående kapitalavkastning –8 379 135 –3 116 814

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 56 614 511 –2 807 1 045

Årets resultat 41 537 364 –1 800 577

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)

Skadeförsäkring 1 787 1 714 1 638 1 601 1 332

EKONOMISK STÄLLNINg

Placeringstillgångar 14 167 13 100 13 444 13 326 16 721

Försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) 12 480 12 216 12 234 12 539 12 705

Konsolideringskapital

Eget kapital 1 451 1 201 932 406 2 143

Uppskjuten skatt –39 –186 –332 –533 128

Obeskattade reserver 1 139 1 139 1 139 1 139 1 479

Övervärden 1 056 1 000 1 098 1 049 1 102

Konsolideringskapital 3 608 3 154 2 838 2 061 4 852

Konsolideringsgrad, procent 202 184 173 129 364

Kapitalbas 3 092 2 902 2 917 2 513 4 238

Erforderlig solvensmarginal 336 325 355 438 452

Kapitalbas, försäkringsgruppen 2 846 2 742 2 417 1 970 –

Erforderlig solvensmarginal, försäkringsgruppen 781 802 793 833 –

NycKELTAL

Försäkringsrörelsen

Skadeprocent 82 75 80 78 82

Driftskostnadsprocent 23 22 21 32 30

Totalkostnadsprocent 106 97 101 111 112

Kapitalförvaltningen, procent

Direktavkastning 4,1 3,6 2,6 3,3 3,1

Totalavkastning, inkluderar fastigheter i koncernföretag 6,4 4,3 6,4 –13,3 8,4

Direktavkastningsprocent
Direktavkastningsprocenten beräknas som saldot av ränteintäkter, räntekostnader, utdelning på aktier och andelar och driftsresultat fastigheter, för de tillgångar som omfattas av placerings
riktlinjerna, i förhållande till dessa tillgångars genomsnittliga värde under året.

Totalavkastningsprocent
Med totalavkastningsprocent avses summan av all direktavkastning och värdeförändring i placeringsportföljen för de tillgångar som omfattas av placeringsriktlinjerna, med beaktande av 
direkta transaktionskostnader men utan beaktande av förvaltningskostnader, i förhållande till dessa tillgångars genomsnittliga värde under året. Värdeförändring i de diskonterade försäkrings
tekniska avsättningar ingår ej i totalavkastningen.

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
I och med ändringen av redovisningsprincip för värdesäkrade skadelivräntor, redovisas detta som en ökad kapitalkostnad för Kapitalavkastningen överförd från finansrörelsen, mot att föränd
ring i avsättning oreglerade skador minskar totala försäkringsersättningar. 2011 och 2010 är omräknat enligt den nya principen, men tidigare år redovisas enligt den tidigare principen.

Belopp i Mkr  
Placeringar

Marknadsvärde  
2011-12-31 %

Marknadsvärde  
2010-12-31 %

Räntebärande 4 969 33,9 6 960 48,5

Aktier och förändring av strategiska innehav 1 712 11,7 1 416 9,9

Fastigheter 2 617 17,9 2 590 18,0

Skuldhedge (räntebärande) 5 339 36,5 3 392 23,6

Summa 14 637 100 14 358 100

FEMÅRSöVERSIKT

FöRDELNINg AV PLAcERINgSTILLgÅNgAR, LÄNSFöRSÄKRINgAR SAK (INKLUDERAR FASTIgHETER I KONcERNBOLAg)
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Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse, Mkr Not 2011 2010

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst  3 3 779,4 3 769,5

Premier för avgiven återförsäkring –1 992,0 –2 055,2

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 198,4 99,6

Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej  
intjänade premier och kvardröjande risker –146,4 –59,6

Summa 1 839,4 1 754,3

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  4 168,9 184,3

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring –2 832,9 –2 705,8

Återförsäkrares andel 935,2 944,4

Summa  5 –1 897,7 –1 761,4

Förändring i Avsättning för oreglerade skador 

Före avgiven återförsäkring 196,1 –72,0

Återförsäkrares andel 188,5 509,1

Summa 384,6 437,1

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) –1 513,1 –1 324,3

Driftskostnader 6, 7, 8 –430,8 –379,3

SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT 64,4 235,0

ICKE-TEKNISK REDOVISNING

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 64,4 235,0

Kapitalavkastning, intäkter 9 758,1 835,9

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 12 451,3 110,1

Kapitalavkastning, kostnader 10 –806,2 –175,7

Orealiserade förluster på placeringstillgångar  12 –105,6 –88,6

Övriga icke-tekniska kostnader 13 –28,9 –16,8

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen –276,7 –285,5

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 56,4 614,4

Resultat före skatt 56,4 614,4

Skatt på årets resultat  14 –15,0 –77,1

Årets resultat 41,4 537,3

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Mkr

Årets resultat 41,4 537,3

Övrigt totalresultat – –

Summa totalresultat 41,4 537,3

RESULTATRÄKNING
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Mkr Totalt
Sjuk och 
olycksfall

Hem och 
villa

Företag  
och 

 fastighet
Motor -
fordon Trafik

Sjöfart,  
luftfart och 

transport TFA

Direkt 
 försäkr 

svenska 
 risker

Direkt 
 försäkr 

utländska 
risker

Mottagen 
åter-

försäkring

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 1 839,4 803,0 – 250,1 163,3 42,8 87,1 – 1 346,3 2,9 490,2

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 168,9 38,6 0,4 16,6 2,9 83,5 3,7 – 145,7 – 23,2

Försäkringsersättningar  
(efter avgiven återförsäkring) –1 513,1 –622,4 29,5 –191,5 –157,4 –85,8 –41,5 – –1 069,1 –6,4 –437,6

Driftskostnader –430,8 –207,3 – –54,9 –26,8 –22,7 –28,1 – –339,8 – –91,0

Skadeförsäkringsrörelsens  
tekniska resultat 2011 64,4 11,9 29,9 20,3 –18,0 17,8 21,2 – 83,1 –3,5 –15,2

Skadeförsäkringsrörelsens  
tekniska resultat 2010 235,0 36,6 1,0 35,6 –34,0 97,7 60,7 –0,3 197,3 2,4 35,3

Avvecklingsresultat brutto 2011 194,9 -42,3 29,7 10,2 -2,6 7,0 17,1 0,0 20,1 2,8 173,0

Försäkringstekniska avsättningar,  
före avgiven återförsäkring

Avsättning för ej intjänade premier  
och kvardröjande risker 504,2 180,1 1,1 87,7 143,0 17,3 24,4 – 453,6 1,4 49,2

Avsättning för oreglerade skador 18 351,9 1 590,3 4,1 965,4 43,6 8 889,7 130,2 – 11 623,3 1,1 6 727,5

Summa försäkringstekniska avsättningar,  
före avgiven återförsäkring 18 856,1 1 770,4 5,2 1 053,1 186,6 8 907,0 154,6 – 12 076,9 2,5 6 776,7

Återförsäkrares andel av  
försäkringstekniska avsättningar

Avsättning för ej intjänade premier  
och kvardröjande risker 41,4 – – 4,3 18,4 – 1,0 – 23,7 0,6 17,1

Avsättning för oreglerade skador 6 335,0 12,6 0,1 35,8 6,4 413,9 – – 468,8 0,3 5 865,9

Summa återförsäkrares andel av  
försäkringstekniska avsättningar 6 376,4 12,6 0,1 40,1 24,8 413,9 1,0 – 492,5 0,9 5 883,0

NOTER TILL RESULTATANALyS

Mkr Totalt
Sjuk och 
olycksfall

Hem och 
villa

Företag  
och 

 fastighet
Motor -
fordon Trafik

Sjöfart,  
luftfart och 

transport TFA

Direkt   
försäkr 

svenska 
 risker

Direkt   
försäkr 

utländska  
risker

Mottagen 
åter-

försäkring

Not A Premieintäkter  
(efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst 3 779,4 862,4 – 293,4 123,6 55,7 95,4 – 1 430,5 4,8 2 344,1

Premier för avgiven återförsäkring –1 992,0 –52,9 – –60,8 –9,9 –7,5 –6,8 – –137,9 –1,9 –1 852,3

Förändring i Avsättning för ej intjänade  
premier och kvardröjande risker 198,4 –6,5 – 102,7 114,4 –5,3 –1,8 – 203,5 – –5,1

Återförsäkrares andel av Förändring i 
avsättning för ej intjänade premier och  
kvardröjande risker –146,4 – – –85,2 –64,9 – 0,2 – –149,9 0,2 3,3

1 839,4 803,0 – 250,1 163,2 42,9 87,0 – 1 346,2 3,1 490,2

Not B Försäkringsersättningar  
(efter avgiven återförsäkring)

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring –2 832,9 –536,6 –0,5 –226,3 –248,6 –587,5 –54,4 – –1 653,9 –5,6 –1 173,4

Återförsäkrares andel 935,2 37,4 – 19,9 79,0 57,5 8,3 – 202,1 – 733,1

Förändring i avsättning för oreglerade skador 

Före avgiven återförsäkring 196,1 –121,9 30,0 23,8 24,1 490,2 10,1 – 456,3 –0,8 –259,4

Återförsäkrares andel 188,5 –1,3 – –8,9 –11,9 –46,0 –5,5 – –73,6 – 262,1

–1 513,1 –622,4 29,5 –191,5 –157,4 –85,8 –41,5 – –1 069,1 –6,4 –437,6

RESULTATANALyS 2011
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Mkr Not 2011-12-31 2010-12-31 2010-01-01

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar

Goodwill  15 98,7 127,5 –

Andra immateriella tillgångar  16 108,6 170,9 98,2

207,3 298,4 98,2

Placeringstillgångar

Placeringar i koncern- och intresseföretag

 Aktier och andelar i koncernföretag  17 1 708,1 1 638,1 1 844,4

 Lån till koncernföretag  18 2 086,4 1 722,3 1 865,3

 Aktier och andelar i intresseföretag  19 17,5 17,5 18,7

Andra finansiella placeringstillgångar

 Aktier och andelar  20 335,8 414,4 814,1

 Obligationer och andra räntebärande värdepapper  21 9 672,4 8 967,3 8 733,8

 Derivat  22 66,9 146,5 33,3

Övriga finansiella placeringstillgångar 238,1 148,9 92,6

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 42,1 45,1 50,5

14 167,3 13 100,1 13 452,7

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 28 41,4 187,8 247,9

Oreglerade skador 29 6 335,0 6 149,5 5 664,7

6 376,4 6 337,3 5 912,6

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring  23 243,0 217,2 172,7

Fordringar avseende återförsäkring 256,3 174,9 171,2

Uppskjuten skatt  14 38,7 185,9 331,6

Övriga fordringar  24 1 212,9 1 002,5 685,8

1 750,9 1 580,5 1 361,3

Andra tillgångar

Kassa och bank 253,4 888,7 573,3

253,4 888,7 573,3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 25 38,8 61,4 60,4

Förutbetalda anskaffningskostnader 26 19,7 19,7 16,3

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 5,5 12,4 11,2

64,0 93,5 87,9

SUMMA TILLGÅNGAR 22 819,3 22 298,5 21 486,0

BALANSRÄKNING
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Mkr Not 2011-12-31 2010-12-31 2010-01-01

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital (2 000 000 ) 200,0 200,0 200

Reservfond 4,0 4,0 4,0

Balanserat resultat 1 205,8 459,5 728,2

Årets resultat 41,4 537,3 –

1 451,2 1 200,8 932,2

Obeskattade reserver

Säkerhetsreserv 1 138,9 1 138,9 1 138,8

1 138,9 1 138,9 1 138,8

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 28 504,2 700,6 797,7

Oreglerade skador 29 18 351,9 17 852,9 17 348,4

18 856,1 18 553,5 18 146,1

Andra avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser 17,3 10,6 3,2

Aktuell skatt  14 – 8,3 –

Övriga avsättningar  30 97,9 152,7 207,4

115,2 171,6 210,6

Depåer från återförsäkrare 25,0 34,7 39,6

Skulder

Skulder avseende direkt försäkring 31 569,5 518,9 328,6

Skulder avseende återförsäkring 257,7 288,9 353,5

Derivat  22 207,6 29,6 47,1

Övriga skulder  32 76,9 213,0 83,9

1 111,7 1 050,4 813,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  34 121,2 148,6 205,6

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 22 819,3 22 298,5 21 486,0

Poster inom linjen  37

Ställda säkerheter 14 043,5 13 518,5 13 371,6

Ansvarsförbindelser 46,7 43,2 37,9

BALANSRÄKNING, forts.
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Mkr Not 2011 2010

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 56,4 614,4

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet –25,9 –957,0

Betald skatt – –

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 30,5 –342,6

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Investeringar i placeringstillgångar, netto 151,5 1 390,6

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar –598,4 –336,0

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 57,0 148,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten –359,4 860,0

Investeringsverksamheten

Utdelning från dotter- och intresseföretag 70,0 237,9

Avyttring/fusion av dotterföretag – 11,0

Förändring i givna lån 110,0 120,0

Investering i immateriella anläggningstillgångar –15,0 –79,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten 165,0 289,5

Finansieringsverksamheten

Utdelning till moderbolag –138,0 –335,1

Lämnade/erhållna koncernbidrag 706,5 304,1

Givna lån 18 –1 111,4 –637,3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –542,9 –668,3

Årets kassaflöde –737,3 481,2

Likvida medel vid årets början 1 392,7 911,5

Likvida medel vid årets slut 655,4 1 392,7

Mkr Aktiekapital Reservfond Balan serade resultat Årets  resultat Totalt eget kapital

Ingående kapital 2010-01-01 200,0 4,0 719,9 – 923,9

Justering för retroaktiv ändring – – 8,3 – 8,3

Justerat ingående kapital 2010-01-01 200,0 4,0 728,2 – 932,2

Utdelning till moderbolaget – – –352,0 – –352,0

Lämnade/erhållna koncernbidrag – – 138,0 – 138,0

Fusionsdifferens – – –54,7 – –54,7

Årets resultat/Totalresultat – – – 537,3 537,3

Utgående eget kapital 2010-12-31 200,0 4,0 459,5 537,3 1 200,8

Ingående eget kapital 2011-01-01 200,0 4,0 459,5 537,3 1 200,8

Vinstdisposition – – 537,3 –537,3 –

Utdelning till moderbolaget – – –138,0 – –138,0

Lämnade/erhållna koncernbidrag – – 347,0 – 347,0

Årets resultat/Totalresultat – – – 41,4 41,4

Utgående eget kapital 2011-12-31 200,0 4,0 1 205,8 41,4 1 451,2

Aktiekapital och reservfond klassificeras som bundet eget kapital.

Mkr 2011 2010

Betalda och erhållna räntor och erhållen utdelning

Erhållen utdelning 187,6 571,0

Erhållen ränta 525,5 259,4

Erlagd ränta –52,5 –36,2

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar av tillgångar 105,2 147,0

Orealiserade vinster/förluster placeringstillgångar –345,7  –21,5

Försäkringstekniska avsättningar efter avgiven återförsäkring 263,5 –459,3

Avsättningar till pensioner 13,0 –10,6

Övriga avsättningar –61,9 –612,6

–25,9 –957,0

Likvida medel

Kassa och bank 253,4 888,7

– varav Länsförsäkringar Bank – –

Fordringar på koncernföretag 

Länsförsäkringar Bank 182,2 203,0

Länsförsäkringar AB, koncernbankkonto 219,8 301,0

655,4 1 392,7

KASSAFLÖDESANALyS TILLÄGGSUPPLySNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALyS 

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
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Bolagsinformation
Årsredovisningen för Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag 
(publ), 502010-9681 med säte i Stockholm, avser räkenskapsår 
1 januari–31 december 2011. Adressen är Tegeluddsvägen 11–13, 
106 50 Stockholm. Länsförsäkringar Sak är ett helägt dotterbolag 
till Länsförsäkringar AB (publ), 556549-7020, där koncernredovis-
ning upprättas.

Normgivning och lag
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lag om årsredovis-
ning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens före-
skrifter och allmänna råd om Årsredovisning i försäkringsföretag 
(FFFS 2008:26, FFFS 2009:12 och FFFS 2011:28) och Rådet för 
finansiell rapporteringsrekommendation RFR 2. Länsförsäkringar 
Sak tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS och med detta avses 
internationella redovisningsstandarder som har antagits för till-
lämpning med de begränsningar som följer av RFR 2, FFFS 
2008:26, FFFS 2009:12 och 2011:28. Detta innebär att samtliga 
av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt detta är 
möjligt inom ramen för svensk lag och med hänsyn till sambandet 
mellan redovisning och beskattning. 

Förutsättningar vid upprättande av de finansiella rapporterna 
De redovisningsprinciper som tillämpas nedan har tillämpats 
genomgående för alla perioder som presenteras i den här årsredo-
visningen. Bolagets funktionella valuta är svenska kronor och de 
finan siella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga 
belopp om inte annat anges är avrundade till närmaste tusental. 
Till gångar och skulder är redovisade till anskaffningsvärde, för-
utom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verk-
ligt värde. Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde 
består av derivatinstrument, finansiella tillgångar klassificerade 
som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen eller fastigheter.

Företagsledningens uppskattningar och  
bedömningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad 
IFRS fordrar att företagsledningen gör ett antal bedömningar och 
uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen 
av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av till-
gångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och 
bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal 
andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. 
De antaganden och bedömningar som ligger till grund för uppskatt-
ningar och bedömningar ses över regelbundet. Värderingen av 
avsättningarna behandlas i nedanstående avsnitt om redovisning av 
försäkringsavtal samt i not 2 där upplysningar om risker i verksam-
heten lämnas.

Viktiga bedömningar vid tillämpning av bolagets 
redovisningsprinciper
Väsentliga bedömningar vid tillämpningar av redovisningsprinci-
perna har gjorts vid beslut att ändra redovisningen av värdesäk-
ringen av skadelivräntorna. Förändringen syftar till att ge en mera 
rättvisande bild av bolagets skadekostnad och försäkringsrörelsens 
nyckeltal. Redovisningsprinciperna nedan definierar närmare vilka 
bedömningar som gjorts.

Ändrade redovisningsprinciper 
Länsförsäkringar Sak har ändrat redovisningsprincip avseende 
redovisningen av den överförda kapitalavkastningen. Avsättningen 
för skadelivräntor har liksom tidigare år värderats enligt veder-
tagna aktuariella principer och med hänsyn till inflation och avkast-
ning för att uppnå värdesäkring enligt Finansinspektionens anvis-
ningar. Eftersom avkastningen är en integrerad del av värderingen 
av avsättningen kommer skadelivräntorna att generera en avveck-
lingsförlust om den inte möts av den kapitalavkastning som gene-
reras av de tillgångar som motsvarar avsättningen. Från och med 
2011 har redovisningsprincipen ändrats så att så stor del av över-
förd kapitalavkastning som motsvarar värdesäkringen har förts 
över till försäkringsersättningar och ingår i förändring i avsättning 
för oreglerade skador. 

Rådet för finansiell rapportering har dragit tillbaka UFR 2 
 Koncernbidrag och aktieägartillskott och gjort ändringar i RFR 2 
avseende redovisning av koncernbidrag vilket innebär att Länsför-
säkringar Sak Försäkrings AB har ändrade redovisningsprinciper 
avseende redovisning av koncernbidrag till och från dotterföretag.

Ändringarna har tillämpats retroaktivt i enlighet med IAS 8 och 
påverkar de finansiella rapporterna för aktuell period, föregående 
period och ackumulerat per ingången av jämförelseperioden (se 
tabell i not 40). 

Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas
Nya internationella redovisningsstandarder, ändringar i standarder 
eller tolkningar som träder i kraft från och med 2012 tillämpas inte 
i förtid utan kommer att tillämpas när de börjar gälla. Bedömningen 
är att inte någon av dessa förändringar kommer att få någon väsent-
lig påverkan på Länsförsäkringar Saks resultat eller ställning när de 
nya reglerna börjar tillämpas.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Erhållna koncernbidrag från dotterföretag redovisas som utdelning 
och lämnade koncernbidrag till dotterföretag redovisas som inves-
tering i aktier i dotterföretag. Erhållna och lämnade koncernbidrag 
från och till moderföretag redovisas direkt mot balanserade vinst-
medel efter avdrag för aktuell skatteeffekt. 

Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren 
och aktiveras i aktier i dotterföretag hos givaren.

NoteR tIll de FINaNSIella RappoRteRNa

Belopp i Mkr om inget annat anges

Not 1 RedoVISNINGSpRINCIpeR
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omräkning av utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas, när de tas in i redovis-
ningen, till svenska kronor enligt transaktionsdagens valutakurs. 
Tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till svenska kro-
nor med balansdagens valutakurser. Orealiserade valutakursdiffe-
renser som därigenom uppstår redovisas i resultaträkningen som 
valutaresultat under kapitalförvaltningens resultat. De valuta-
terminer som används för att ekonomiskt säkra valutaexponeringen 
i balansräkningen värderas till verkligt värde och resultat  effekter 
redovisas dels under ränteintäkter och dels som valutaresultat.

Närstående
Som närstående juridiska personer räknas Länsförsäkringar AB-
koncernens och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB-koncernens 
bolag, samtliga intressebolag, Länsförsäkringar Mäklarservice AB 
och de 23 länsförsäkringsbolagen.

Prissättningen för serviceverksamheten inom länsförsäkrings-
gruppen baseras på direkta och indirekta kostnader. En prislista 
fastställs i samband med budgetprocessen. Totalt sett syftar pris-
sättningen till att fördela kostnaderna rättvist inom företagsgruppen 
utifrån förbrukning. Gemensamma utvecklingsprojekt och gemen-
sam service är kollektivt finansierade och faktureras utifrån beslu-
tad nyckel. Se not 38 Upplysningar om närstående.

Försäkringsavtal
Försäkringsavtal är avtal i vilka Länsförsäkringar Sak åtar sig en 
betydande försäkringsrisk för försäkringstagaren genom att gå med 
på att kompensera försäkringstagaren om en förutbestämd försäk-
rad händelse skulle inträffa.

Enligt IFRS 4 Försäkringsavtal indelas försäkringsavtal enligt 
försäkringsrisken mellan försäkringsavtal och övriga än försäk-
ringsavtal. Försäkringsprodukter som inte innebär tillräckligt  
betydande försäkringsrisk ska klassificeras som övriga än försäk-
ringsavtal. Ett analysarbete avseende detta har genomförts hos 
Länsförsäkringar Sak och resulterat i att merparten av för    säkrings-
avtalen klassificeras med försäkringsrisk. Några försäk rings avtal 
av mindre värde har identifierats där risken inte överförs till annan 
part. Då dessa är av marginellt värde har allt klassificerats enligt 
väsentlighetsprincipen som försäkringsavtal.

Länsförsäkringar Sak utför en förlustprövning av förbindelser 
på sina försäkringsavsättningar för att säkerställa att det redovisade 
värdet på avsättningarna är tillräckligt högt upptaget med avseende 
på förväntade framtida kassaflöden.

premieinkomst
Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt 
försäkring och mottagen återförsäkring som inbetalats eller kan 
tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkringsperioden 
påbörjats före räkenskapsårets utgång. Som premieinkomst redovi-
sas också premier för försäkringsperioder som påbörjas först efter 
räkenskapsårets utgång, om de enligt avtal förfaller till betalning 
under räkenskapsåret.

Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela 
försäkringsperioden efter avdrag för sedvanliga kundrabatter. Förny-
elsepremier som inte är bekräftade av försäkringstagaren samt pre-

mier för nytecknade försäkringsavtal räknas in med de belopp som 
de beräknas inflyta med. Annullationer reducerar premieinkomsten 
så snart beloppet är känt. Tilläggspremier räknas in med de belopp 
som de beräknas inflyta med. Premieinkomst redovisas exklusive 
skatter och andra offentliga avgifter som belastar försäkringspremien.

Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är 
intjänad. Ej intjänad premie avsätts till Avsättning för ej intjänade 
premier. 

driftskostnader
Samtliga driftskostnader fördelas i resultaträkningen efter funktio-
nerna anskaffning, skadereglering, administration, provisioner och 
vinstandelar i avgiven återförsäkring, kapitalavkastning kostnader 
samt i vissa fall övriga tekniska kostnader. Driftskostnader för ska-
dereglering redovisas under Utbetalda försäkringsersättningar. 
Driftskostnader för finansförvaltning redovisas under Kapital
avkastning, kostnader. 

Kapitalavkastning
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Försäkringsrörelsen har tillförts en ränta på summan av halva pre-
mieintäkten efter avgiven återförsäkring och genomsnittet av in- 
och utgående avsättningar för oreglerade skador efter avgiven åter-
försäkring under året. Räntesatsen är riskfri ränta, som för 2011 
bestämts till 1,9 procent för kort affär och 2,1 procent för lång affär.

Från och med 2011 har redovisningsprincipen ändrats så att den 
del av överförd kapitalavkastning som motsvarar värdesäkringen 
av skadelivräntan har förts över till försäkringsersättningar och 
ingår i posten förändring i avsättning för oreglerade skador. 

Till följd är nettot på kapitalavkastningen som överförs från 
finansrörelsen/till försäkringsrörelsen en ökad kapitalkostnad 
 motsvarande effekten av de värdesäkrade skadelivräntorna. 

Kapitalavkastning, intäkter
Posten Kapitalavkastning, intäkter avser avkastning på placerings-
tillgångar och omfattar hyresintäkter från byggnader och mark, 
utdelning på aktier och andelar, ränteintäkter, valutakursvinster 
och realisationsvinster.

Kapitalavkastning, kostnader
Under Kapitalavkastning, kostnader redovisas kostnader för place-
ringstillgångar. Posten omfattar driftskostnader för byggnader och 
mark, kapitalförvaltningskostnader, räntekostnader, valutakursför-
luster, realisationsförluster samt ränteomräkningseffekt av skade-
livräntan.

Realiserade och orealiserade värdeförändringar
För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde är realisa-
tionsvinsten den positiva skillnaden mellan försäljningspris och 
anskaffningsvärde. För räntebärande värdepapper är anskaffnings-
värdet det upplupna anskaffningsvärdet.

Skatt
Skatter redovisas enligt IAS 12. Skatt på årets resultat utgörs av 
aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträk-
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ningen utom då en transaktion med skatteeffekt redovisas direkt 
mot eget kapital. 

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år. Hit hör även justeringar av aktuell skatt hänförlig till 
tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med 
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skatte-
mässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas base-
rade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och 
med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslu-
tade eller aviserade per balansdagen. 

Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader 
och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sanno likt 
att dessa kommer att medföra lägre skattebetalningar i framtiden.

Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för 
rörelseförvärvet och det verkliga värdet av förvärvade identifier-
bara tillgångar, övertagna skulder samt eventualförpliktelser. 
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella acku-
mulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande 
enheter och prövas minst årligen för nedskrivningsbehov.

Nyttjandeperioden har bestämts till 5 år. 

andra immateriella tillgångar 
Andra immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerad avskrivning enligt plan.

Förvärvade immateriella tillgångar skrivs av från förvärvstid-
punkten. Tillgången består av kundregister för produkterna olycks-
falls- och sjukförsäkring för vuxna, grupp olycksfalls- och grupp-
sjukförsäkring samt förvärv av IT-system.

Egenutvecklade programvaror – avskrivningen påbörjas när 
 systemet eller systemdelen tas i bruk. Tillgångarna består av egen-
utvecklade programvaror som bedöms vara av väsentligt värde för 
rörelsen under kommande år. Aktivering sker enbart av utgifter 
kopplade till nyutveckling och större systemförändringar.

Aktiverade utvecklingskostnader avskrivs från tidpunkten 
för till gångens produktionssättning och över dess uppskattade 
nyttjande period.

Nyttjandeperioden har bestämts till 5 år förutom för kundregister 
gruppolycksfall och gruppsjuk som har en nyttjandeperiod på 8 år. 
Om det vid bokslutstidpunkten föreligger någon indikation på att 
det planmässiga värdet på en immateriell tillgång är högre än dess 
återvinningsvärde görs en beräkning av tillgångens återvinnings-
värde. Med återvinningsvärdet menas det högsta av tillgångens 
netto försäljningsvärde och dess nyttjandevärde. Om det fastställda 
återvinningsvärdet understiger det bokförda värdet skrivs tillgång-
ens bokförda värde ned till återvinningsvärdet.

dotterföretag och intresseföretag
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas till anskaff-
ningsvärde.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
på tillgångssidan kundfordringar, aktier och andra egetkapitalinstru-
ment, lånefordringar och räntebärande värdepapper samt derivat. På 
skuldsidan återfinns leverantörsskulder, låneskulder samt derivat.

Klassificering och värdering
Anskaffningsvärde för finansiella instrument som klassificeras som 
finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via resultaträk-
ningen består av inköpspris exklusive transaktionskostnader. 
Transaktionskostnader för dessa instrument kostnadsförs således 
direkt som kapitalförvaltningskostnader. För övriga finan siella 
instrument motsvarar anskaffningsvärdet instrumentets inköpspris 
inklusive transaktionskostnader. Efter anskaffningstillfället beror 
redovisningen och värderingen av finansiella instrument på hur de 
har klassificerats enligt nedan.

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till verk-
ligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. 
Här ingår derivat med positivt verkligt värde. 

Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad
För finansiella instrument som är noterade på en aktiv marknad 
bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade 
köpkurs på balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader vid 
anskaffningstillfället. Ett finansiellt instrument betraktas som note-
rat på en aktiv marknad om noterade priser med lätthet finns till-
gängliga på en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation 
etc och dessa priser representerar faktiska och regelbundet före-
kommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor.

Finansiella instrument 
som inte är noterade på en aktiv marknad
Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv, tar företaget 
fram det verkliga värdet genom att använda en värderingsteknik. 
De använda värderingsteknikerna bygger i så hög utsträckning som 
möjligt på marknadsuppgifter. Värderingstekniker används för deri-
vatinstrument (OTC-derivat). Värderingsteknikerna för OTC-derivat 
utgörs av analys av diskonterade kassaflöden. De tillämpade värde-
ringsmodellerna kalibreras så att verkligt värde vid första redovis-
ningen uppgår till transaktionspriset och förändring i verkligt värde 
redovisas sedan löpande utifrån de förändringar som inträffat i de 
underliggande marknadsriskparametrarna.

Onoterade aktier redovisas till verkligt värde enligt de värde-
ringsprinciper som tillämpas av branschorganisationer i Europa 
och USA. Posten Aktier och andelar innefattar också tillgångs-
slaget Alternativa investeringar. Dessa består av andelar av fonder 
som köper, utvecklar och säljer onoterade bolag (så kallade private 
equity) samt hedgefonder. Värderingsunderlag erhålls från respek-
tive fond och värdering följer riktlinjer från European Private 
Equity och Venture Capital Association.
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derivat
Derivatinstrument tas upp till det verkliga värdet utifrån externt 
inhämtade prisuppgifter.

aktier och räntebärande värdepapper
Aktier värderas till verkligt värde. Med verkligt värde avses för-
säljningsvärdet på balansdagen. För aktier noterade på en aukto-
riserad börs eller marknadsplats avses med försäljningsvärdet nor-
malt senaste köpkurs på balansdagen eller om sådan saknas senast 
noterade betalkurs. 

Även obligationer och andra räntebärande värdepapper värderas 
till verkligt värde enligt senaste noterade köpkurs Realisations-
resultatet för obligationer och andra räntebärande värdepapper 
beräknas som skillnaden mellan försäljningsvärde och upplupet 
anskaffningsvärde. Vid beräkning av upplupet anskaffningsvärde 
periodiseras skillnaden mellan anskaffningsvärde och lösenpris 
över resultaträkningen under resterande löptid. Förändringen av 
upplupet anskaffningsvärde redovisas netto under ränteintäkter. 
Orealiserade förändringar är skillnaden mellan verkligt värde och 
upplupet anskaffningsvärde.

andra räntebärande tillgångar och skulder
Övriga fordringar värderas till verkligt värde. Utländska fordringar 
värderas i originalvaluta för att sedan omräknas till balans dagskurs. 
Valutakursdifferenser som uppstår redovisas i resultaträkningen 
netto som valutaresultat. 

Återförsäkring
Avtal som ingåtts mellan Länsförsäkringar Sak och återförsäkrare 
genom vilka bolaget kompenseras för förluster på avtal utfärdade 
av bolaget och som uppfyller klassificeringskraven för försäkrings-
avtal enligt ovan, klassificeras som avgiven återförsäkring. Motta-
gen återförsäkring klassificeras på samma sätt. 

För avgiven återförsäkring redovisas de förmåner som bolaget har 
rätt till enligt återförsäkringsavtalet som återförsäkrares andel av för-
säkringstekniska avsättningar och depåer hos företag som avgivit 
återförsäkring. Fordringar på och skulder till återförsäkrare värderas 
på samma sätt som de belopp som är kopplade till återförsäkringsav-
talet och i enlighet med villkoren för varje återförsäkringsavtal. Skul-
der inom återförsäkring är primärt avräkningar mot länsförsäkrings-
bolag samt även premier som ska betalas för återförsäkringsavtal.

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar mot-
svarar återförsäkrares ansvar för försäkringstekniska avsätt ningar 
enligt ingångna avtal. Länsförsäkringar Sak bedömer nedskriv-
ningsbehovet för tillgångar avseende återförsäkrings avtal två 
gånger per år. Om återvinningsvärdet är lägre än redovisat värde 
på tillgången skrivs tillgången ned till återvinningsvärdet och ned-
skrivningen kostnadsförs i resultaträkningen.

lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som 
inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar 
och som inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar 
 värderas till upplupet anskaffningsvärde. Kund- och lånefordran 

redovisas till det belopp som beräknas inflyta, det vill säga efter 
avdrag för osäkra fordringar.

Kassa och bank
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga 
tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut. Koncern-
konto har klassificerats som fordran moderbolag och ingår i raden 
Övriga fordringar.

Förutbetalda anskaffningskostnader för försäkringsavtal
Försäljningskostnader som har ett klart samband med tecknande 
av försäkringsavtal tas upp som en tillgång, förutbetalda anskaff-
ningskostnader, och skrivs av under nyttjandeperioden. En förut-
sättning för att aktivering kan ske är att anskaffningskostnaderna 
är hänförliga till ett visst försäkringsavtal, eller homogena och upp-
följningsbara grupper av avtal, och bedöms generera en marginal 
som minst täcker de anskaffningskostnader som man vill aktivera. 
De försäljningskostnader som aktiveras är provisionskostnader. 
Inom skadeförsäkringsverksamheten periodiseras den aktiverade 
kostnaden på ett sätt som motsvarar periodisering av ej intjänad 
premie. Avskrivningstiden överskrider inte 12 månader.

obeskattade reserver
Förändringar av obeskattade reserver redovisas enligt svenskpraxis 
över resultaträkningen i enskilda bolag under boksluts dispositioner.

I balansräkningen redovisas det ackumulerade värdet av avsätt-
ningarna under rubriken Obeskattade reserver, av vilka 26,3 pro-
cent kan betraktas som uppskjuten skatteskuld och 73,7 procent 
som bundet eget kapital. Den uppskjutna skatteskulden kan beskri-
vas som en räntefri skuld med en icke fastställd löptid. 

Obeskattade reserver kvittas i förekommande fall mot skattemäss-
iga förlustavdrag eller blir föremål för beskattning när de löses upp.

Säkerhetsreserv
Säkerhetsreserven utgör en kollektiv säkerhetsbetingad förstärk-
ning av de försäkringstekniska avsättningarna. Åtkomsten är 
begränsad och kräver i vissa fall myndighetstillstånd. Upplösning 
kan endast ske mot förluster i försäkringsrörelsen eller vid minskad 
volym i försäkringsrörelsen.

Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs av Avsättning för ej intjänade 
premier och kvardröjande risker samt Avsättning för oreglerade skador.

avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker
Avsättning för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade 
skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på redan 
ingångna försäkringsavtal. Vid beräkning görs en uppskattning av 
de förväntade kostnaderna för skador som kan komma att inträffa 
under dessa försäkringars återstående löptid samt förvaltningskost-
naderna under denna tid. 

Normalt beräknas avsättningen strikt tidsproportionellt, så kallad 
pro rata temporis-beräkning. För vissa produkter med liten volym 
beräknas ej intjänade premier som en andel av premieinkomsten. 
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Kostnadsuppskattningar bygger på Länsförsäkringar Saks erfaren-
het men hänsyn tas också till såväl den observerade som den prog-
nostiserade utvecklingen av relevanta kostnader.

Med kvardröjande risker menas risken för att försäkringsavta-
lens ersättningskrav och kostnader inte kommer att kunna täckas av 
ej intjänade och förväntade premier efter räkenskapsårets utgång.

Om premienivån för redan ingångna försäkringsavtal bedöms 
som otillräcklig, görs en avsättning för kvardröjande risker. 

I resultaträkningen redovisas periodens förändring i avsättning 
för ej intjänade premier och kvardröjande risker. Förändringar som 
förklaras av att avsättningsposterna omräknats till balans dagens 
valutakurs redovisas som valutakursvinst eller valutakursförlust 
under posten Kapitalavkastning.

avsättning för oreglerade skador
Avsättningen för oreglerade skador ska täcka de förväntade kostna-
derna för ej slutreglerade skador inklusive de skador som inträffat 
men ännu inte anmälts till bolaget. Avsättningen inkluderar förvän-
tad, framtida kostnadsökning plus samtliga kostnader för skadereg-
lering och görs för de flesta skador med statistiska metoder. För de 
större skadorna och för skador med komplicerade ansvarsförhål-
landen görs en individuell bedömning.

Med undantag för sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn samt 
skadelivräntor så diskonteras inte avsättning för oreglerade skador.

För sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn, en verksamhet vars 
aktiva del är överförd till länsförsäkringsbolagen, tillämpas diskonte-
ring med en ränta om 1,62 procent. 

Avsättningen för skade livräntor beräknas enligt vedertagna livför-
säkringstekniska metoder, och diskonteras till marknadsränta enligt 
FFFS 2011:22. Ränteomvärderingseffekt redovisas som en finansiell 
kostnad eller intäkt. 

För trafikförsäkring görs avsättning för skaderegleringskostna-
der enligt styckekostnadsprincip. Avsättning för skadereglerings-
kostnad för övriga försäkringsgrenar görs proportionellt mot 
avsättningen för inträffade skadefall. 

Avsättning för inträffade men ännu inte inrapporterade skador 
(IBNR) omfattar kostnader för inträffade men för bolaget ännu 
okända skador. Beloppet är en uppskattning baserad på historiska 
erfaren heter och skadeutfall.

I resultaträkningen redovisas periodens förändring i oreglerade 
skador. Förändringar som förklaras av att avsättningsposterna 
omräknats till balansdagens valutakurs redovisas som valutakurs-
vinst eller valutakursförlust under posten Kapitalavkastning.

pensioner
pensionering genom försäkring
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer enligt vilka företaget 
betalar fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har inte 
någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare 
avgifter. Bolagets utbetalningar avseende avgiftsbestämda planer 
redovisas som kostnad under den period när de anställda utfört de 
tjänster som avgiften avser. Här redovisas främst avgifter till För-
säkringsbranschens Pensionskassa (FPK). Denna plan omfattar alla 
anställda utom ett fåtal som har individuella lösningar.

FTP-planen genom försäkring i Försäkringsbranschens Pensions-
kassa (FPK) är en pensionsplan som omfattar flera arbetsgivare. 
Planen är förmånsbestämd för anställda födda 1971 eller tidigare 
och avgiftsbestämd för anställda födda 1972 eller senare. Denna 
pensionsplan innebär enligt IAS19 Ersättningar till anställda, att 
ett företag som huvudregel redovisar sin proportionella andel av 
den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen samt av de förvalt-
ningstillgångar och kostnader som är förbundna med pensionsför-
pliktelsen. I redovisningen ska även upplysningar lämnas enligt 
kraven för förmånsbestämda pensionsplaner.

För närvarande har inte FPK möjlighet att tillhandahålla erforder-
lig information, varför ovannämnda pensionsplan redovisas som en 
avgiftsbestämd plan enligt punkt 30 IAS 19. Det finns inte heller 
information om framtida överskott eller underskott i planen och 
om dessa i så fall skulle påverka kommande års avgifter till den.

Finansiella skulder 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Denna kategori instrument utgörs av derivat med negativa mark-
nadsvärden. Alla derivat klassificeras som innehav för handels
ändamål. Finansiella skulder som innehas för handelsändamål 
ingår i kategorin finansiella skulder värderade till verkligt värde 
med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen. 

andra finansiella skulder
Andra finansiella skulder (upplåning samt övriga finansiella skul-
der, till exempel leverantörsskulder) värderas till upplupet anskaff-
ningsvärde.

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

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in 
eller utbetalningar.
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Att bedriva affärsverksamhet innebär ett risktagande. Kunskaper 
om risker är en kärnkompetens inom försäkring. 

En alltmer utvecklad och lättrörlig finansiell marknad, och mer 
detaljerade offentliga regelverk, ställer ständigt ökande krav på 
finansiella företag och inte minst på företagens riskhantering. Inom 
Länsförsäkringar Sak är de slutliga ägarna desamma som våra kun-
der. Vårt arbete med styrning, hantering och kontroll av affärsverk-
samhetens risker är därför av omedelbar betydelse för kunderna 
och ger otvetydig kundnytta. 

Inriktning och mål för styrning av risk
Risker utgör en väsentlig del av Länsförsäkringar Saks verksam-
hetsmiljö och affärsaktiviteter. För att hantera riskerna har Länsför-
säkringar Sak tydligt definierade strategier och ansvarsområden 
tillsammans med ett starkt engagemang för riskhanteringsproces-
sen. Huvudsyftet med riskhanteringen är att säkerställa att riskerna 
identifieras, att riskvärderingen är oberoende och att kapitalbasen 
är tillräcklig i förhållande till riskerna.

Detta är viktigt för att med hög säkerhet garantera utfästelser 
som gjorts mot kunder.

exponering för risk 
Följande karaktäriserar Länsförsäkringar Saks risktagande:
• Bedriver verksamhet inom skadeförsäkring samt skadelivränte-

rörelse med diskonterade försäkringstekniska avsättningar. 
• Verksamheten riktar sig huvudsakligen mot små och medelstora 

företag samt privatpersoner.
• Verksamheten bedrivs i huvudsak i Sverige. 
• De risker som tas inom skadeförsäkring återförsäkras i relativt 

hög utsträckning; självbehållen är relativt låga.
• För länsförsäkringsgruppens räkning sköts omfattande verk

samhet avseende återförsäkring. Verksamheten medför bety- 
dande motpartsexponeringar brutto men bedöms inte medföra 
stora risker netto.

• Riskerna i de placeringstillgångar som Länsförsäkringar Sak 
förvaltar för egen räkning hålls på en relativt låg nivå.

organisation av riskarbetet
Länsförsäkringar Saks styrelse ansvarar för att hanteringen av ris-
ker och uppföljningen av bolagets risker är tillfredsställande. Sty-
relsen fastställer utifrån gällande regler ramarna för bolagets risk-
hantering och riskkontroll genom interna regler i olika styrande 
dokument. Styrdokumenten ska införlivas i verksamheten vilket 
verkställande direktör ansvarar för. Exempel på styrdokument är 
koncerninstruktion, rapportinstruktion, riktlinjer för hantering av 
etiska frågor, attestinstruktion och säkerhetspolicy. Utöver de kon-
cerngemensamma styrdokumenten har Länsförsäkringar Sak 
bolagsspecifika styrdokument, exempelvis bolagsinstruktion, risk-
policy, attestinstruktion, placeringsriktlinjer, försäkringstekniska 
riktlinjer och riktlinjer för att teckna affär. Styrdokumenten uppda-
teras och fastställs därefter av styrelsen en gång per år. Inom Läns-
försäkringar Sak beslutar styrelsen om ramar för risktagandet bland 

annat genom att fastställa placeringsriktlinjer och hur placerings-
portföljerna ska sättas samman av skilda slags tillgångar. Styrelsen 
beslutar vidare om återförsäkringsskyddets omfattning. För Läns-
försäkringar Sak finns en risk och finanskommitté på ledningsnivå 
som behandlar nivån på och sammansättningen av risktagandet.

Inom Länsförsäkringar ABkoncernen finns ett gemensamt 
finansutskott på styrelsenivå där representanter för Länsförsäk-
ringar Sak deltar. Finansutskottet är ett forum för finansiella 
omvärldsanalyser och makroekonomiska analyser. Utskottet bere-
der och koordinerar ärenden inom kapitalförvaltningsområdet. 
Beslut tas därefter av Länsförsäkringar Saks styrelse. Finansutskot-
tet bevakar även att av styrelserna beslutade placeringsinriktningar 
och uppsatta mål efterlevs.

På ledningsnivå inom Länsförsäkringar Sak finns en investe-
ringskommitté som är ett beredande organ till finansutskottet. 
Kommittén granskar och bereder Kapitalförvaltningsenhetens för-
slag till placeringsinriktning utifrån uppsatta mål och finansiella 
omvärldsanalyser och makroekonomiska analyser samt gentemot 
givna ramar. I kommittén deltar representanter för Länsförsäk-
ringar Saks företagsledning, Kapitalförvaltningsenheten och risk-
kontrollfunktionen. 

Den löpande hanteringen och uppföljningen av skilda risker 
utförs i den operativa verksamheten. Varje affärsområde inom 
Länsförsäkringar Sak ansvarar för att identifiera, mäta, övervaka, 
hantera och rapportera risker inom sitt ansvarsområde. Risker i 
Länsförsäkringar Saks placeringstillgångar (marknadsrisker) han-
teras av den koncerngemensamma enheten Kapitalförvaltning. 
Försäkringsriskerna hanteras inom respektive affärsområde.

För den oberoende riskkontrollen ansvarar riskkontrollfunktio-
nen som är fristående från den operativa verksamheten och som 
rapporterar till verkställande direktören och styrelsen. Riskkon-
trollfunktionen ansvarar för att hålla verkställande direktören och 
styrelsen kontinuerligt informerade om bolagets samlade risksitua-
tion. Till funktionens uppgifter hör även att årligen genomföra 
riskanalyser i samtliga affärsområden och på ledningsnivå inom 
Länsförsäkringar Sak. 

Compliancefunktionen utgör ett stöd för att säkerställa att verk-
samheten bedrivs med god regelefterlevnad. Funktionen identifierar 
och informerar bl.a. om risker som kan uppkomma till följd av bris-
tande regelefterlevnad. Internrevisionen är en oberoende gransk-
ningsfunktion som utgör styrelsens stöd i kvalitetssäkringen av orga-
nisationens riskhantering, styrning och kontroller.

Under våren 2011 gjorde Finansinspektionen ett platsbesök för att 
se över funktionerna regelefterlevnad (compliance), riskkontroll och 
internrevision. Undersökningen visade ett par förbättringsområden 
som nu är åtgärdade.

Riskmodellering
Länsförsäkringar Sak använder olika analysverktyg och simule-
ringsmodeller som verktyg i riskhanteringsarbetet. 

Den aggregerade riskbild för Länsförsäkringar Sak som rappor-
teras till bolagets styrelse kvartalsvis framställs med en riskmodell 

Not 2 RISKeR oCh RISKhaNteRING
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där försäkringsrisker och marknadsrisker i bolaget baseras på 
utkast till kapitalkravsregler enligt Solvens II för försäkringsbolag. 
Riskmodellen är kalibrerad att visa risken sådan att värre utfall 
inom 12 månader inträffar med högst 0,5 procent sannolikhet. 

RISKFÖRdelNING

Försäkringsrisk
42,5%

Motpartsrisk
7,7% 

Operativ risk
och affärsrisk

19,8% 

Marknadsrisk
30,0% 

I nedanstående diagram visas fördelningen av risk i Länsförsäk-
ringar Sak-koncernen per 2011-12-31 på huvudrisktyper enligt den 
modell som använts för år 2011. Diversifieringseffekter inom ska-
deförsäkringsrörelsen mellan försäkringsrisk, motpartsrisk och 
marknadsrisk har fördelats proportionellt. Fördelningen av total 
risk mellan huvudsakliga risktyper har utvecklats stabilt under året. 
Länsförsäkringar Sak har sedan flera år en simuleringsmodell för 
simultan analys av skadeförsäkringsrisker och marknadsrisker. 
Modeller av den karaktären kan under det kommande regelverket 
Solvens II, efter godkännande av Finansinspektionen, godkännas 
för beräkning av legalt kapitalkrav. Arbete pågår nu med att omar-
beta och utveckla den tidigare modellen till en modell som uppfyl-
ler de krav som Solvens II ställer och som kan godkännas som par-
tiell intern modell.

Risk, kapital och solvens
Styrningen av risktagandet hänger nära samman med styrningen av 
användningen av Länsförsäkringar Saks kapital. Årligen i samband 

med affärsplaneringen, och däremellan då det behövs, tas en plan 
fram för finansieringen av koncernens verksamhet. Planen, som 
anger planerad sammansättning av eget kapital och skulder i Läns-
försäkringar Sak, avser att säkerställa att Länsförsäkringar Sak vid 
var tid har tillräckligt kapital och tillräcklig likviditet. 

Det samband som finns mellan storleken på risker och behovet 
av kapital blir alltmer tydligt i legala solvenskrav.

Länsförsäkringar Sak har en kapitalbas som översteg den lag-
stadgade erforderliga solvensmarginalen med flera hundra procent. 
Länsförsäkringar Sak som är rapporteringsskyldig avseende 
Finansinspektionens trafikljustest rapporterade betydande kapital
överskott i förhållande till de krav som det testet ställer. 

Solvens II – riskbaserade verksamhetsregler från år 2014
Inom EU nåddes under år 2009 en överenskommelse om moderni-
serade verksamhetsregler för försäkringsbolag, Solvens II. De nya 
reglerna innebär bland annat att större krav ställs på hur bolagen 
arbetar med att hantera sina risker. Reglerna innebär också att kra-
ven på minsta buffertkapital i försäkringsbolag blir väsentligt när-
mare relaterat till storleken på bolagets risker. Regeländringarna är 
omfattande, berör ett flertal områden och manifesteras i flera avse-
enden i väsentligt mer detaljerade bestämmelser än vad som gäller 
idag. Tidsplanen för Solvens II har flyttats fram av EUorganen. De 
senaste förslagen innebär att försäkringsbolagen under loppet av år 
2013 ska lämna vissa uppgifter enligt Solvens II-reglerna men att 
de nya materiella reglerna börjar gälla först 2014-01-01.

Länsförsäkringar AB med dotterbolag har deltagit i förberedel-
serna för Solvens II i flera år. Efter en förstudie under år 2008 har 
ett projekt bedrivits med Solvens II-förberedelser sedan början av 
år 2009. Allt fler medarbetare involveras i förberedelserna. Arbetet 
innefattar egna förberedelser men också att påverka hur de nya reg-
lerna utformas. Under år 2010 har Länsförsäkringar svarat på 
remisser och deltagit i tester avseende rapportering respektive 
utformning och dokumentation av så kallad intern modell. I januari 
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2011 ansökte Länsförsäkringar Sak till Finansinspektionen om 
begäran av förhandsgranskning av partiell intern modell för beräk-
ning av solvenskapitalkrav. Med detta intensifierades arbetet med 
regelverksanpassning av den partiella interna modellen och dess 
koppling till verksamhetens planering, styrning och kontroll, vilka 
blev centrala frågor i Länsförsäkringar Saks Solvens II-arbete 
under året. Under 2011 har en förenklad process av Egen Risk- och 
Solvensanalys (ERSA) genomförts. Syftet med ERSA:n är att 
säkerställa att bolagets kapital är, och förblir, tillräckligt för att bära 
de risker som följer av realiserandet av bolagets strategiska plan, 
affärsplan för de närmaste 3–5 åren.

Länsförsäkringar ser positivt på den modernisering av reglerna 
för försäkringsverksamhet som Solvens II innebär. Förberedelserna 
för Solvens II medför dock stora arbetsinsatser och kostnader för 
Länsförsäkringar AB-koncernens försäkringsbolag. Åtgärder 
behöver vidtas såväl vad gäller utveckling av arbetsprocesser och 
styrdokument som vad gäller hantering av datalager och beräk-
ningsrutiner. 

Arbetet med förberedelser för Solvens II inriktas i första hand på 
att säkerställa efterlevnad av regelverket. Parallellt eftersträvas att 
skapa så stor affärs- och kundnytta som möjligt. Det kan nås genom 
att utnyttja tillfället att förbättra formerna för styrning, hantering 
och kontroll av risker och allokering av kapital. Detta avser både att 
säkerställa arbetsprocessers effektivitet och att skapa bättre beräk-
ningsverktyg för avvägningar mellan riskbegränsning och möjlig-
heter till avkastning. 

Indelning av risk
I det följande beskrivs Länsförsäkringar Saks samlade risker och 
hur de styrs och hanteras. Uppgifter lämnas om storleken på expo-
neringar för skilda risker. Nedanstående uppställning visar den 
indelning av risk som har beslutats att användas på koncernnivå 
och i försäkringsbolagen.

Skadeförsäkringsrisk
Skadeförsäkringsverksamheten går ut på att överföra risk från för-
säkringstagaren till försäkringsgivaren. Försäkringsgivaren tar in 
premier från ett stort antal försäkringstagare och förbinder sig att 
ersätta dem om en försäkrad skadehändelse inträffar. En korrekt 
prissättning av försäkringsavtalen är avgörande för resultatet i för-
säkringsverksamheten. Det finns dock en inneboende osäkerhet i 
försäkringsverksamhet som gör att ogynnsamma resultat kan före-
komma. Återförsäkring är ett starkt instrument för att minska fluk-
tuationen i försäkringsverksamhetens resultat.

Försäkringsverksamheten i Länsförsäkringar Sak består av för-
säkringsgrenarna Sjuk och Olycksfall, Företag och Fastighet, 
Motorfordon, Trafik, Sjöfart, Luftfart och Transport samt Mottagen 
återförsäkring. Styrelsen begränsar i tillämpliga fall försäkringsris-
kerna genom beslut om högsta tillåtna självbehåll för skilda slags 
försäkringsrisker och vilka kategorier av återförsäkringsgivare som 
får användas för avgiven återförsäkring.

Skadeförsäkringsrisker kan delas in i premierisker, reservrisker 
och katastrofrisker. Innebörden i dessa begrepp och Länsförsäk-
ringar Saks generella metoder för att hantera dessa typer av risker 
beskrivs nedan.

Känslighetsanalys, Mkr
Inverkan på  

resultat före skatt
Inverkan på  
eget kapital

2011 2010 2011 2010

10 % lägre premienivå –184 –175 –136 –129

10 % ökad skadefrekvens eller  
högre genomsnittsskada –151 –132 –112 –98

1 % högre skadeinflation årligen –586 –647 –432 –477

premierisk
Premierisk är risken för förluster till följd av att det kommande 
årets skador blir större än förväntat.

I verksamhetsgrenar som trafik och olycksfallsförsäkring adde-
ras en stor mängd oberoende risker, vilket ger en god riskutjämning 
under förutsättning att premietariffen speglar de verkliga riskskill-
naderna mellan olika grupper i försäkringskollektivet. Tarifferna 
och försäkringsvillkoren följs löpande upp och korrigeras vid 
behov. I övriga verksamhetsgrenar är, vid sidan av premieberäk-
ningen, riskurvalsregler och riskbesiktning de viktigaste instru-
menten för att kontrollera premierisken. Bolaget följer även detal-
jerade interna teckningsriktlinjer (riskurvalsregler) för att säker-
ställa riktig bedömning och kvantifiering av den risk som tecknas. 
Ett viktigt led i detta är besiktning av nya och befintliga risker. I 
samband med besiktning genomförs även skadeförebyggande 
åtgärder i form av rådgivning och installation av förebyggande pro-
dukter, vilket ytterligare förbättrar bolagets risk.

För att begränsa riskerna i försäkringsrörelsen har bolaget, genom 
avgiven återförsäkring, försäkrat sig mot risken för mycket stora ska-
dor. Bolagets egen kostnad per skadehändelse, självbehållet, och den 
gräns upp till vilken återförsäkringsskyddet täcker kostnader per ska-
dehändelse, skydd, varierar från produkt till produkt.

Återförsäkring per skadehändelse, Mkr

2011-12-31 2010-12-31

Sjävbehåll Skydd Sjävbehåll Skydd

Trafikförsäkring 2 300 2 300

Ansvarsförsäkring 20 300 20 300

Transportförsäkring 5 1000 10 200

Olycksfallsförsäkring 20 600 20 250

Utöver ovan tabell tecknas även återförsäkringsskydd för internationellt mottagen återför-
säkringen, samt att länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäkringspooler skyddas 
genom externt katastrofskydd.

För enskilda risker med en risksumma överstigande återförsäk-
ringsskyddet köps återförsäkring risk för risk. Huvuddelen av åter-
försäkringsavtalen löper per kalenderår. Trafikförsäkringens skydd 
är anpassat till begränsningarna i Trafikskadelagen. För skador 
inträffade utomlands finns en tilläggsförsäkring som ger ett obe-
gränsat skydd. 

Reservrisk
Reservrisk är risken för förluster till följd av negativt utfall vid 
avvecklingen av avsättningarna för oreglerade skador.

Det totala åtagandet för pågående försäkringar samt för oreglerade 
skador uppgår till 18,9 mdr (18,6) Uppskattningen av kostnaden för 
de oreglerade skadorna, 18,4 mdr (17,9), är förknippad med osä-
kerhet om vad skadorna, kanske flera år framåt i tiden, kan komma 
att kosta. Detta är särskilt märkbart inom trafikförsäkringen som 

20  länsförsäkringar sak försäkrings ab 2011



I följande tabell visas utvecklingen av uppskattad skadekostnad före återförsäkring, per skadeår

Mkr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Summa

Vid slutet av skadeåret 1 708,9 858,3 922,9 1 009,1 965,5 1 114,7 1 084,2 1 024,0

Ett år senare 1 635,4 858,3 1 008,5 969,2 959,3 1 020,8 1 272,1

Två år senare 1 562,4 895,9 973,3 872,7 957,3 1 088,7

Tre år senare 1 595,6 851,8 927,3 857,3 945,6

Fyra år senare 1 481,0 825,9 911,7 849,8

Fem år senare 1 442,0 821,4 910,6

Sex år senare 1 434,1 809,9

Sju år senare 1 420,8

Uppskattad skadekostnad 1 420,8 809,9 910,6 849,8 945,6 1 088,7 1 272,1 1 024,0

Ackumulerade skadeutbetalningar 1 135,3 697,7 754,6 681,3 736,2 820,0 741,2 418,7

Ersättningsreserv 285,5 112,2 156,1 168,5 209,4 268,7 530,9 605,3 2 336,6

Ersättningsreserv äldre årgångar 4 351,5

Ersättningsreserv för mottagen återförsäkring 6 727,3

Summa ersättningsreserv, brutto 13 415,4

Skadelivräntereserv, brutto 4 635,1

Skaderegleringsreserv, brutto 301,5

avsättning för oreglerade skador, brutto 18 351,9

Ersättningsreserv, återförsäkrares andel –6 329,2

Skaderegleringsreserv, återförsäkrares andel –5,8

avsättning för oreglerade skador, återförsäkrares andel –6 335,0

avsättning för oreglerade skador, för egen räkning 12 016,9

utgör merparten av bolagets åtagande. Här finns en stor osäker het 
om den framtida kostnadsutvecklingen på grund av att lagstiftning 
och myndighetsbeslut kan påverka fördelningen av kostnaderna för 
trafikskador mellan försäkringsbolagen och samhället samt att 
utsikterna till rehabilitering i sig är svårbedömda i många fall.

Reservutvecklingen följs löpande med hjälp av olika nyckeltal 
och med jämförelser med andra försäkringsbolag. Den aktuariella 
reservberäkningen utvecklas kontinuerligt så att använda metoder 
är väl anpassade till förutsättningarna för respektive verksamhets-
gren eller del därav. En väsentlig del av uppföljningen är även de 
regelbundna genomgångar som görs av individuella oreglerade 
skador.
Länsförsäkringar Saks försäkringsportfölj har relativt hög duration 
genom den stora andelen trafikförsäkringsaffär, varför ändringar i 
skadeinflationen har betydande påverkan på behovet av avsätt-
ningar. Följande diagram visar hur nuvärdesberäknade förväntade 
betalningar på oreglerade skador fördelar sig på löptid.

BeRÄKNad lÖptIdSFÖRdelNING aV NuVÄRdeSBeRÄKNade  
BetalNINGaR pÅ oReGleRade SKadoR, BRutto

1 år
33%

6–10 år
13%

4–5 år
8% 2–3 år

24%

11– år
22%

Katastrofrisk
Katastrofrisk avser risken för förluster till följd av att extrema väder-
förhållanden, naturkatastrofer, epidemier eller katastrofer orsakade 
av mänskliga aktiviteter leder till mycket stora skadebetalningar.

Länsförsäkringar Sak har en låg exponering för katastrofrisker 
för egen räkning. Länsförsäkringar Sak handhar ett för länsförsäk-
ringsgruppen gemensamt återförsäkringsskydd avseende storm och 
naturkatastrofer där Länsförsäkringar Sak står viss risk för egen 
räkning. Det andra verksamhetsområdet där Länsförsäkringar Sak 
för egen räkning exponeras för viss katastrofrisk är den internatio-
nellt mottagna återförsäkringen

livförsäkringsrisk
Livförsäkringsrisken i Länsförsäkringar Sak härrör sig till skadelivrän-
terörelsen som är föremål för livsfallsrisk. Livsfallsrisk är risken för 
förluster till följd av att de försäkrade lever längre än vad som antagits 
och är liten i förhållande till skadeförsäkringsriskerna i bolaget.

Marknadsrisk
I förvaltningen av Länsförsäkringar Saks tillgångar används 
bedömningar av dels möjligheter till god avkastning, dels risknivå 
både vad gäller att skapa placeringsstrategier och för mer operativa 
placeringsbeslut. De huvudsakliga tillgångsklasserna i portföljför-
valtningen är aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter.

En så kallad normalportfölj definieras som utgångspunkt för hur 
placeringarna ska fördelas på tillgångsklasser och regioner. Under- 
lag för beslut om normalportfölj och för kortsiktiga placeringsbe-
slut tas fram. Analyser genomförs kontinuerligt av förväntad fram-
tida avkastning och risk för de tillgångsklasser som kan ingå i pla-
ceringsportföljerna.
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Marknadsrisker i kapitalförvaltningen styrs genom beslut i Läns-
försäkringar Saks styrelse om normalportfölj och i vilken utsträck-
ning den faktiska portföljen får avvika från normalportföljen. Sty-
relsen tar därmed ställning till dels vilken risknivå som ska gälla 
för placeringsverksamheten, dels vilken frihet som ges för den ope-
rativa förvaltningsorganisationen att söka höja avkastningen 
genom att avvika från normalportföljen. 

Förändringar i räntesatser, valutakurser, aktiekurser och råvaru-
priser samt förändringar i deras respektive volatilitet påverkar 
marknadsvärdena för finansiella tillgångar och skulder.

Derivatinstrument används i förvaltningen av placeringstillgång-
arna i syfte att effektivisera förvaltningen samt att nå önskad riskprofil.

Känslighetsanalys, Mkr
Inverkan på  

resultat före skatt
Inverkan på  
eget kapital

2011 2010 2011 2010

Ränterisk 1% högre räntenivå –65,8 –112,4 –48,5 –82,8

Aktierisk 10% lägre aktiekurser* –173,2 –141,6 –141,6 –104,4

Valutarisk 10% svagare krona –34,2 –16,7 –25,2 –12,3

Kreditspreadrisk 1% ökad kreditspread –646,9 –170,1 –476,8 –125,4

1% högre realränta  
(inkl inverkan på skadelivräntor) –81,9 –11,7 –60,3 –8,6

* Inklusive 10% lägre kurser på hedgefonder.

Ränterisk
Ränterisk är risken att nettovärdet av tillgångar, skulder och försäk-
ringstekniska åtaganden minskar på grund av ändrade marknads-
räntor och att resultatet påverkas av ändrade ränteintäkter och rän-
tekostnader. Värdet av försäkringstekniska åtaganden enligt gäl-
lande redovisningsregler för skadeförsäkring fastställs inte med 
utgångspunkt i marknadsräntan. Ett undantag är försäkringstekniska 
åtagande för skadelivränta. Från och med 2008 är denna skuld ränte-
känslig. Redovisade ränterisken nedan avser enbart tillgångar och 
skulder.

Ränterisken i skadelivränterörelsen hanteras med hjälp av real-
ränteobligationer. 

Exponeringen för ändrade marknadsräntor framgår av följande 
tabell utvisande räntebindningstider för fastförräntande tillgångar 
och skulder, netto.

Räntebindningstider för länsförsäkringar Saks tillgångar och skulder, netto  
(inklusive derivat), Mkr

totalt 2011-12-31
Mindre än 

1 år 1–5 år 5–10 år
Mer än  

10 år

Fastförräntande tillgångar 
minus fastförräntande skulder 101,8 1 407,2 1 413,9 2 079,3

totalt 2010-12-31
Mindre än 

1 år 1–5 år 5–10 år
Mer än  

10 år

Fastförräntande tillgångar 
minus fastförräntande skulder 163,9 –24,4 3 482,4 472,6

Tabellen visar den nominella ränteförfallostrukturen netto.

aktierisk
Aktierisk är risken att värdet av tillgångar minskar på grund av fal-
lande aktiekurser. Aktieexponeringen i Sak är låg och hänförlig till 
strategiska innehav samt innehav i ett av länsförsäkringsgruppen 
helägt fastighetsbolag. Aktierisk finns utöver det även i hedgefond
innehav.

Fastighetsrisk
Fastighetsrisk är risken att värdet av tillgångar minskar på grund 
av fallande fastighetspriser. Fastighetspriserna är en effekt av 
 antaganden om gällande avkastningskrav samt hyresnivåer. 

Antaganden om avkastningskrav följer normalt gällande ränte-
antaganden.

Fastighetsrisken i Länsförsäkringar Sak härrör till övervägande 
del från ägandet av den kontorsfastighet i Stockholm som Länsför-
säkringar AB-koncernen nyttjar för sin verksamhet.

Kreditspreadrisk
Kreditspreadrisk är risken att värdet av tillgångar minskar på grund 
av ökande differens mellan marknadsräntor på obliga tioner med 
kreditrisk och statspapper.

Beslut om hur stor del av obligationsportföljen som ska utgöras 
av obligationer med kreditrisk fattas mot bakgrund av rådande 
marknadsförutsättningar. 

obligationsplaceringar fördelade på ratingklasser, Mkr 2011 2010

AAA – svenska staten 5 432,6 3 720,0

AAA – övriga 919,6 221,4

AA 206,6 721,8

A 723,4 414,6

BBB-eller lägre 1 248,8 –

Valutarisk
Valutarisk är risken att nettovärdet av tillgångar, skulder och 
 försäkringstekniska åtaganden minskar på grund av ändrade 
 valutakurser. Beslut om storleken på valutaexponering fattas mot 
bakgrund av rådande marknadsförutsättningar. 

länsförsäkringar Saks nettoexponering i utländsk valuta

Valuta 
Motvärde i Mkr 2011 2010

EUR –184,9 –686,5

GBP 6,4 –241,5

USD –48,6 –547,0

PLN –6,0 196,7

TRY 3,1 182,1

IDR 0,0 124,8

RUB –1,4 126,8

Övriga valutor –110,3 677,8

totalt –341,7 –166,8

Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken att motparter inte fullgör sina åta-
ganden och att eventuella säkerheter inte täcker fordran. Länsför-
säkringar Saks exponering för motpartsrisker uppstår främst 
genom avgiven återförsäkring och genom användning av finan-
siella derivat.

Motpartsriskerna mot återförsäkringsgivare avser återförsäk-
ringsfordringar och återförsäkrares andel av oreglerade skador. För 
att begränsa motpartsriskerna på återförsäkringsgivare finns regler 
för val av återförsäkringsbolag. Minimikravet vid val av återför-
säkrare är bland annat att dessa ska ha minst A-rating enligt rating-
institutet Standard & Poor’s när det gäller affär med lång avveck-
lingstid och minst BBB-rating på övrig affär. Därtill eftersträvas en 
spridning av avgiven återförsäkring på ett flertal återförsäkrings
givare, vilket sammantaget borgar för en god kvalitet i fordringarna.
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Länsförsäkringar Sak bedömer regelbundet nedskrivningsbehovet 
för tillgångar avseende återförsäkringsavtal. Förfallna fordringar 
kontrolleras löpande.

Motpartsrisker i finansiella derivat hanteras genom regler om 
godkänd exponering per motpart. Storleken på tillåten exponering 
beror av motpartens rating. Exponeringarna begränsas genom 
ISDA-avtal (nettningsavtal) samt tillhörande avtal kring ställande 
av säkerheter vid vissa uppnådda motpartsexponeringar. Inga 
erhållna säkerheter har tagits i bruk under året.

Finansiella placeringstillgångar, Mkr

Maximal kreditriskexponering 2011 2010    

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 9 672,4 8 967,3

Övriga finansiella placeringstillgångar 238,1 148,9 

Derivat med positiva marknadsvärden 66,9 146,5 

Kassa 253,4 888,7 

total 10 230,8 10 151,4 

Finansiella derivat  
(exponering enlig marknadsvärden), Mkr

exponering för motpartsrisker 2011 2010

AAA – –

AA –11,0 28,3

A 4,0 39,2

Återförsäkring  
i procent

exponering för motpartsrisker 2011 2010

AAA 0,9 0,5

AA 36 23

A 63 76

BBB 0,5 0,5

Ovanstående fördelning avser exponering för köpt externt skydd inför 2011 och 2010.

operativ risk
Operativ risk är risk för förluster till följd av icke ändamålsenliga 
eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller 
externa händelser. 

Analyser av operativ risk genomförs årligen dels på bolagsnivå, 
dels i den operativa verksamheten. För analyserna används en 
gemensam metod och rapporteringsformat. Operativa risker identi-
fieras, konsekvenser värderas och sannolikheter bedöms. För 
väsentliga risker utarbetas handlingsplaner som följs upp kvartals-
vis. Riskkontrollfunktionen faciliterar analyserna och aggregerar 
resultaten till respektive bolags ledningsgrupp och styrelse. Risk-
kontroll följer även upp och rapporterar genomförandet av hand-
lingsplanerna under året. 

För att möta de ökande kraven i incidenthanteringen används ett 
gemensamt systemstöd avsett att likrikta mätmetodiken för opera-
tiv risk i hela koncernen. Vidare fastställs en kontinuitetsplan årli-
gen av företagsledningen.

affärsrisk
Affärsrisker omfattar risk för förluster till följd av affärsstrategier 
och affärsbeslut som visar sig vara missriktade, konkurrenters åtgär-
der, omvärldsförändringar och negativa rykten om bolaget, liksom 
en oväntad nedgång i intäkter från exempelvis volymminskningar. 

Affärsrisker hanteras på styrelse- och ledningsnivå genom ana-
lyser och beslut dels inför strategiska vägval om inriktningen av 
verksamheten, dels i den årliga affärsplaneringsprocessen och då 
utvecklingen på koncernens marknader så kräver. De specifika 
affärsrisker som vid var tid bedöms som viktigast följs fortlöpande 
upp på ledningsnivå.

Koncentrationsrisk
Koncentrationsrisker motverkas primärt genom beslut om högsta 
exponering per återförsäkringsgivare, per motpart i finansiella deri-
vat; fakultativ återförsäkring av försäkrade enskilt mycket stora ris-
ker och genom diversifiering av koncernens placeringstillgångar. 
Länsförsäkringar Saks ledning och styrelse tar återkommande del 
av rapportering om koncernens stora exponeringar och riskkoncen-
trationer.

Från och med 2004 tecknas merparten av Länsförsäkringars tra-
fikförsäkringsaffär av de lokala länsförsäkringsbolagen. Inträffade 
skador för affär tecknad fram till och med 2003 avvecklas inom 
Länsförsäkringar Sak. Reservrisken i koncernens skadeförsäk-
ringsverksamhet är fortfarande relativt starkt koncentrerad till tra-
fikförsäkringsaffären. Av totala försäkringstekniska avsättningar 
före avgiven återförsäkring på 18,9 mdr (18,6) avser 47 procent 
försäkringsgrenen Trafik.

Länsförsäkringar Saks placeringstillgångar är väsentligen väl 
diversifierade. Den största enskilda placeringstillgången per års-
skiftet var den fastighet i Stockholm som ägs indirekt via dotter-
bolag och som koncernen nyttjar. Dess marknadsvärde uppgick per 
bokslutsdagen till 2 250 Mkr, vilket motsvarar 16 % av placerings-
tillgångarna. De största exponeringarna i övrigt avser de fyra 
största svenska bankkoncernerna och härrör huvudsakligen från 
investeringar i bostadsobligationer. Den enskilt största aktieplace-
ringen är i försäkringsbolaget Eureko som utgör cirka två procent 
av placeringstillgångarna.

likviditetsrisk inklusive finansieringsrisk
Likviditetsrisk inklusive finansieringsrisk är risken för att egna 
 åtaganden inte kan fullgöras på grund av brist på likvida medel 
eller att de kan fullgöras endast genom upplåning till avsevärt 
högre kostnad än normalt.

Skadeförsäkringsbolagens likviditetsrisker är små då merparten 
av placeringstillgångarna är likvida med kort varsel och en bety-
dande del av åtagandena har lång duration.

Länsförsäkringar Saks likviditet var vid årsskiftet mycket god 
med likvida medel uppgående till 253,4 Mkr (888,7).
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Not 3 pReMIeINKoMSt

2011 2010

Direkt försäkring, Sverige 1 430,5 1 410,1

Direkt försäkring övriga EES 4,8 5,3

Mottagen återförsäkring 2 344,1 2 354,1

Summa 3 779,4 3 769,5

Not 4 KapItalaVKaStNING ÖVeRFÖRd FRÅN FINaNSRÖRelSeN

2011 2010

Överförd kapitalavkastning 168,9 184,3

Räntesatser, procent

Avsättningar för försäkringar med lång avvecklingstid  
i run-off SEK 2,1 2,1

Avsättningar för trafikförsäkring ej i run-off SEK 2,1 2,1

Avsättningar för övriga försäkringar  
med lång avvecklingstid ej i run-off SEK 2,1 2,1

Avsättningar för försäkringar med kort avvecklingstid SEK 1,9 1,8

Avsättningar USD 1,9 1,8

Avsättningar GBP 1,9 1,8

Avsättningar EUR 1,9 1,8

Avsättningar i annan utländsk valuta 1,9 1,8

Den beräknade avkastningen på de tillgångar som motsvarar de försäkringstekniska avsätt-
ningarna överförs från finansrörelsen till det tekniska resultatet. Den överförda kapitalavkast-
ningen har beräknats på halva premieintäkten efter avgiven återförsäkring samt på genom-
snittet av in- och utgående avsättningar för oreglerade skador efter avgiven återförsäkring 
under året. Kapitalavkastningen delas upp i två delar. En del som tillförs skadelivränteresul-
tatet, genom en minskning av kostnaden för uppräkningen av skadelivränteavsättningen, och 
en del som redovisas som överförd kapitalavkastning ( se under ”Redovisningsprinciper”, 
ändring av tidigare års princip).

Not 5 utBetalda FÖRSÄKRINGSeRSÄttNINGaR

2011 2010

Utbetalda skadeersättningar –1 724,7 –1 543,3

Driftskostnader för skadereglering –173,0 –218,1

Summa –1 897,7 –1 761,4

Not 6 dRIFtSKoStNadeR

totala driftskostnader per kostnadsslag
2011 2010

Personalkostnader –153,2 –150,8

Lokalkostnader –33,1 –30,6

Avskrivningar –97,8 –67,7

Serviceintäkter 37,4 30,9

Övriga kostnader –399,1 –427,7

Summa –645,8 –645,9

totala driftskostnader funktionsindelade
2011 2010

Driftskostnader i kapitalförvaltning –42,0 –48,5

Driftskostnader i fastighetsförvaltning – 0,0

Driftskostnader för skadereglering –173,0 –218,1

Driftskostnader för anskaffning och administration –430,8 –379,3

Summa –645,8 –645,9

driftskostnader

Anskaffningskostnader1) –265,8 –263,4

Förändring av Förutbetalda anskaffningskostnader 0,1 3,3

Administrationskostnader –313,5 –292,5

Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring 148,4 173,3

Summa –430,8 –379,3

1) Varav provisioner för direkt försäkring –94,4 –91,9

Varav kostnad för hyra av lokaler, inventarier och  
IT-utrustning –18,8 –15,2

Bolaget hyr lokaler, inventarier och IT-utrustningar av moderbolaget Länsförsäkringar AB.

Not 7 aRVode oCh KoStNadSeRSÄttNING tIll ReVISoReR

Följande arvoden har utgått till revisorer 2011 2010

KPMG AB, revisionsuppdrag 1,3 1,4

KPMG AB, revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag – 0,0

KPMG AB, skatterådgivning – 0,0

KPMG AB, övriga tjänster1) 6,4 0,7
1)  Av arvode och kostnadsersättning till revisorer, övriga tjänster har 6,4 MSEK aktiverats som  

Andra immateriella tillgångar i balansräkningen.

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bola-
gets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 
sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra 
uppdrag.

Not 8 aNStÄllda, peRSoNalKoStNadeR oCh ledaNde 
BeFattNINGShaVaReS eRSÄttNINGaR

Medelantal anställda, Sverige 2011 2010

Män 55 53

Kvinnor 79 75

totalt antal anställda 134 128

löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,  
övriga medarbetare 2011 2010

Löner och ersättningar 74,0 69,0

 varav rörlig ersättning 0,7 0,6

Sociala kostnader 47,4 47,7

 varav pensionskostnader 19,5 21,9

121,4 116 ,7

Styrelse och ledande befattningshavare, 15 (14) 2011 2010

Löner och ersättningar 10,5 10,1

varav fast lön till VD 2,6 2,5

varav rörlig lön till VD 0,0 0,0

varav fast lön till andra ledande befattningshavare 6,6 6,1

varav rörlig lön till andra ledande befattningshavare 0,0 0,0

Sociala kostnader 7,8 9,8

 varav pensionskostnader 3,7 5,3

18,3 19,9

totalt löner och andra ersättningar samt sociala kostnader 2011 2010

Löner och ersättningar 84,5 79,0

 varav rörlig ersättning 0,8 0,6

Sociala kostnader 55,3 57,4

 varav pensionskostnader 23,3 27,2

139,8 136,4

Rörlig ersättning
Rörlig ersättning kan utgå till samtliga medarbetare som inte är chefer. En grundförutsätt-
ning för utfall av rörlig ersättning är att Länsförsäkringar AB-koncernen visar positivt resultat 
före bokslutsdispositioner och skatt. En tredjedel av ersättningen baseras på att de gemen-
samma målen i Länsförsäkringar AB-koncernens Affärsplan överträffas och två tredjedelar 
på i vilken grad de individuella målen i målkontraktet uppnås. 

Det maximala beloppet som kan utfalla för medarbetare är 12 000 kronor per år om samt-
liga förutsättningar uppfylls.

ersättningar till styrelsen
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Arbets-
tagarrepresentanter erhåller inte styrelsearvode.

ersättningar till ledande befattningshavare
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavaren består av 
grundlön och övriga förmåner. Pensionsförmåner samt övriga förmåner till verkställande 
direktören och andra ledande befattningshavare ingår som en del av den totala ersättningen. 
Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande 
direktören utgör företagsledningen.
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Not 8 aNStÄllda, peRSoNalKoStNadeR oCh ledaNde BeFattNINGShaVaReS eRSÄttNINGaR, forts.

        

ersättningar och övriga förmåner för ledande befattningshavare (Belopp i tkr)

pensionskostnad  
i förhållande  
till pensions-

grundande lön %

2011 Grundlön
Rörlig  

ersättning
Övriga 

 ersättningar
pensions- 

kostnad Summa avgiftsbestämd

Ann Sommer, verkställande direktör 2 602 – 2 998 3 602 35

Jan Fock, styrelsens vice ordförande 239 – – – 239 –

Anders Stigers, styrelseledamot 171 – – – 171 –

Lars-Göran Pettersson, styrelseledamot 171 – – – 171 –

Kjell Lindfors, styrelseledamot 171 – – – 171 –

Mikael Sundquist, styrelseledamot 196 – – – 196 –

Axel von Stockenström, styrelseledamot 171 – – – 171 –

Göran Spetz, styrelseledamot 171 – – – 171 –

Andra ledande befattningshavare (8 personer) 8 808 – 53 3 502 12 363 34

totalt 2011 12 700 – 55 4 500 17 255 69

 

pensionskostnad  
i förhållande  
till pensions-

grundande lön %

2010 Grundlön
Rörlig  

ersättning
Övriga 

 ersättningar
pensions- 

kostnad Summa avgiftsbestämd

Ann Sommer, verkställande direktör 2 461 – 2 974 3 437 34

Jan Fock, styrelsens vice ordförande 230 – – – 230 –

Anders Stigers, styrelseledamot 187 – – – 187 –

Lars-Göran Pettersson, styrelseledamot 187 – – – 187 –

Kjell Lindfors, styrelseledamot 187 – – – 187 –

Mikael Sundquist, styrelseledamot 187 – – – 187 –

Axel von Stockenström, styrelseledamot 187 – – – 187 –

Göran Spetz, styrelseledamot 99 – – – 99 –

Conny Famm, tidigare styrelseledamot 88 – – – 88 –

Andra ledande befattningshavare (7 personer) 7 400 – 259 4 705 12 364 49

totalt 2010 11 213 – 261 5 679 17 153 83

Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat.

pensioner
Pensionsåldern för verkställande direktören är 60 år. Pensionen mellan 60 och 65 år är 
avgiftsbestämd, pensionspremien ska uppgå till 18% av den pensionsgrundade lönen. 
Med pensionsgrundande lön avses den fasta lönen. Från 65 år följer villkoren pensionsavtal 
mellan FAO och FTF/Sacoförbunden. För andra ledande befattningshavare är pensionsåldern 
65 år. Villkoren pensionsavtal mellan FAO och FTF/Sacoförbunden.

avgångsvederlag
För verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. I händelse 
av uppsägning från bolagets sida utgår utöver uppsägningstiden ett avgångsvederlag motsva-
rande tjugofyra månadslöner. För andra ledande befattningshavare följer uppsägningstiden 
gällande kollektivavtal mellan FAO och FTF/Sacoförbunden.

Berednings- och beslutsprocess som tillämpas ifråga om ersättningar till företagsledningen
Ersättningspolicy för Länsförsäkringar AB-koncernen reglerar berednings- och beslutsproces-
sen gällande ersättningar till företagsledningen. Ersättningsutskottet bereder väsentliga 
ersättningsbeslut samt bereder beslut om åtgärder för att följa upp tillämpningen av Ersätt-
ningspolicyn. Styrelsen fattar beslut om ersättning och övriga anställningsvillkor för verkstäl-
lande direktören. 

ersättningsutskottets sammansättning 
Styrelsen ska inom sig utse minst två ledamöter att ingå i ett ersättningsutskott. Styrelsen 
ordförande kan vara ordförande övriga ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget 
och bolagsledningen. 

principer för ersättning till företagsledningen 
Ledande befattningshavare i Länsförsäkringar AB koncernen ska ha marknadsmässiga 
anställningsvillkor. De totala ersättningarna ska vara i nivå med branschen. Utformning av 
och nivå på ersättningar ska harmoniera med bolagets värderingar det vill säga vara rimliga, 
präglad av måttfullhet och väl avvägda, bidra till en god etik och organisationskultur 
samt präglas av öppenhet och transparens.

Fast ersättning 
Fast ersättning utgår enligt ovanstående generella princip.

pension
Pensionslösningen ska följa villkoren i kollektivavtal mellan FAO och FTF/Sacoförbunden.

Övriga förmåner
Utöver ovanstående förmåner erbjuds tjänstebil enligt vid var tid gällande villkor,
individuell sjukvårdsförsäkring samt övriga förmåner som erbjuds samtliga anställda.

andel kvinnor bland ledande befattningshavare, % 2011-12-31 2010-12-31

Styrelseledamöter 10 10

Andra ledande befattningshavare 40 40
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Not 9 KapItalaVKaStNING, INtÄKteR

2011 2010

Hyresintäkter från byggnader och mark – 0,1

Utdelning på aktier och andelar 10,0 236,6

Erhållna koncernbidrag från dotterbolag 107,6 96,5

Utdelning från intresseföretag – 37,9

Ränteintäkter

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 402,4 234,4

Övriga ränteintäkter 123,1 42,3

Resultat från handelsbolagsandelar 70,0 89,3

Valutakursvinst, netto – 13,6

Realisationsvinster, netto

Aktier och andelar i koncernföretag 37,8 0,2

Räntebärande värdepapper, koncernföretag 7,2 85,0

Aktier och andelar1) – 0,0

Summa 758,1 835,9
1) Placeringstillgångar identifierade som poster värderade till verkligt värde över resultaträkningen.

Not 10 KapItalaVKaStNING, KoStNadeR

2011 2010

Driftskostnader, byggnader och mark – –0,3

Kapitalförvaltningskostnader –42,0 –48,5

Räntekostnader

Obligationer och andra räntebärande värdepapper –21,5 –12,2

Övriga räntekostnader –31,0 –24,0

Ränteomräkning skadelivräntereserv –583,4 –77,4

Valutakursförlust, netto –116,1 –

Realisationsförluster, netto

Aktier och andelar – –13,0

Övriga placeringstillgångar –12,2 –0,3

Summa –806,2 –175,7

Not 11 KapItalaVKaStNING Netto, peR VÄRdeRINGSKateGoRI

Vinst/förlust uppdelat per värderingskategori

2011 2010

Derivattillgångar avsedda för riskhantering,  
ej säkringsredovisning –92,5 –145,9

Övriga finansiella tillgångar till verkligt värde  
via resultaträkningen 901,2 540,1

Övriga finansiella skulder –3,5 –0,4

Lånefordringar och kundfordringar 7,5 1,0

poster som ej fördelas på kategori

Valutakursresultat –116,1 13,6

Räntenetto –583,4 –77,4

Kapitalförvaltningskostnader –42,0 –48,5

Icke finansiella poster som ingår  
i kapitalavkastningen netto 118,6 298,0

Summa 189,8 580,5

Not 12 oRealISeRade VINSteR oCh FÖRluSteR pÅ plaCeRINGStIllGÅNGaR

 orealiserade vinster orealiserade förluster

orealiserat resultat  2011  2010 2011 2010

Aktier och andelar – – –68,7 –80,9

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper 451,2 110,1 –10,3 –6,6

Derivat 0,1 – –26,6 –1,1

Summa 451,3 110,1 –105,6 –88,6

Not 13 ÖVRIGa ICKe-teKNISKa KoStNadeR

2011 2010

Avskrivning Goodwill –28,9 –16,8

Summa –28,9 –16,8

Not 14 SKatteR

2011 2010

Aktuell skatt – 36,1

Summa aktuell skatt – 36,1

uppskjuten skatt

Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader 6,0 –113,2

Uppskjuten skatteintäkt utnyttjad aktiverat  
skattemässigt underskott –21,0 –

Summa uppskjuten skatt –15,0 –113,2

totalt redovisad skatteintäkt/kostnad –15,0 –77,1

2011  2010  

avstämning av effektiv skattesats

Resultat före skatt 56,4 614,4

Skatt enligt gällande skattesats –14,8 –161,6

Skatt ej avdragsgilla kostnader –8,8 –6,8

Skatt ej skattepliktiga intäkter 0,1 52,7

Utnyttjande av ej aktiverade underskottsavdrag – 7,2

Skatt hänförlig till tidigare år 8,5 0,0

Övrigt -skatt på lämnat koncernbidrag – 31,4

Summa skatt på årets resultat –15,0 –77,1

Gällande skattesats, procent 26,3% 26,3%

Effektiv skattesats, procent 26,7% 12,5%

Redovisade uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kan hänföras till följande

uppskjuten 
skattefordran

uppskjuten 
skatteskuld Netto

31 december 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Immateriella tillgångar – – 16,0 26,6 16,0 26,6

Fordringar –25,3 – 27,5 – 2,2 –

Andra finansiella placeringstillgångar – – – – – –

Skulder – –41,3 – 30,5 – –10,8

Utnyttjande av underskottsavdrag –56,9 –201,7 – – –56,9 –201,7

uppskjuten skattefordran(–) / 
uppskjuten skatteskuld (+) –82,2 –243,0 43,5 57,1 –38,7 –185,9

Kvittning 43,5 57,1 –43,5 –57,1 – –

Netto uppskjuten skattefordran (–) / 
uppskjuten skatteskuld (+) –38,7 –185,9 – – –38,7 –185,9

Bolaget har inga temporära skillnader med skattemässig effekt i koncern- och intresseföretag.

Förändring av uppskjuten skatt i temporära  
skillnader och underskottsavdrag

Belopp vid 
årets ingång

Redovisat i 
eget kapital

Redovisat 
över RR

Belopp vid  
årets utgång

Immateriella tillgångar 26,6 8,3 –18,9 16,0

Fordringar – – 2,1 2,1

Skulder –10,8 – 10,8 –

Utnyttjande av underskottsavdrag –201,7 123,9 21,0 –56,8

uppskjuten skattefordran (–) /  
skatteskuld (+) –185,9 132,2 15,0 –38,7
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Not 16 aNdRa IMMateRIella tIllGÅNGaR

Internt upparbetade  
It-system

Förvärvade  
It-system

Förvärvade kund-
baserade tillgångar totalt

ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden 2010-01-01 129,0 13,3 120,6 262,9

Årets anskaffningar 0,7 – 202,2 202,9

utgående anskaffningsvärden 2010-12-31 129,7 13,3 322,8 465,8

Ingående anskaffningsvärden 2011-01-01 129,7 13,3 322,8 465,8

Årets anskaffningar 14,1 – – 14,1

utgående anskaffningsvärden 2011-12-31 143,8 13,3 322,8 479,9

ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 2010-01-01 –37,2 –2,6 –59,0 –98,8

Årets avskrivningar –6,8 –2,7 –120,8 –130,1

utgående avskrivningar 2010-12-31 –44,0 –5,3 –179,8 –229,1

Ingående avskrivningar 2011-01-01 –44,0 –5,3 –179,8 –229,1

Årets avskrivningar –4,8 –2,7 –60,1 –67,6

utgående avskrivningar 2011-12-31 –48,8 –8,0 –239,9 –296,7

ackumulerade nedskrivningar

Ingående nedskrivningar 2010-01-01 –65,8 – – –65,8

utgående nedskrivningar 2010-12-31 –65,8 – – –65,8

Ingående nedskrivningar 2011-01-01 –65,8 – – –65,8

Årets nedskrivningar –8,8 – – –8,8

utgående nedskrivningar 2011-12-31 –74,6 – – –74,6

Redovisade värden

2010-12-31 19,9 8,0 143,0 170,9

2011-12-31 20,4 5,3 82,9 108,6

Årets anskaffningar avser egenutvecklade system. Alla immateriella tillgångar skrivs av, se redovisningsprinciperna.

Not 17 aKtIeR oCh aNdelaR I KoNCeRNFÖRetaG

Företagets namn
organisations-

nummer Säte
antal aktier  
och andelar Ägarandel

eget kapital  
2011-12-31

Varav resultat  
2011

Bokfört värde  
2011-12-31

Agria Försäkrings AB 516401-8003 Stockholm 40 000 100 300,1 137,2 778,0

Länsförsäkringar Sak Fastighets AB 556683-6416 Stockholm 1 000 100 68,0 0,0 68,0

Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings AB 516401-6692 Stockholm 28 000 100 189,9 33,5 338,8

Utile Dulci 2 HB 916601-0067 Stockholm 3 996 100 326,3 70,1 523,3

Summa 2011-12-31 884,3 240,8 1708,1

Summa 2010-12-31 1 040,1 129,8 1 638,1

Samtliga aktier och andelar är onoterade.

anskaffningsvärde 2011-12-31 2010-12-31 2010-01-01

Ingående balans 1 638,1 1 844,4 1 836,1

Justering för retroaktiv ändring – – 8,3

Tillkommande och avgående tillgångar 70,0 –206,3 –

utgående balans 1 708,1 1 638,1 1 844,4

Summa bokfört värde  1 708,1 1 638,1 1 844,4

Not 15 GoodwIll

2011-12-31 2010-12-31

aktiverade anskaffningskostnader för goodwill

Ingående anskaffningsvärde 144,4 –

Årets anskaffning – 144,4

utgående anskaffningsvärde 144,4 144,4

avskrivningar

Ingående ackumulerade avskrivningar –16,8 –

Årets avskrivning –28,9 –16,8

utgående ackumulerade avskrivningar –45,7 –16,8

Redovisat värde vid årets slut 98,7 127,5
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Not 18 lÅN tIll KoNCeRNFÖRetaG

2011-12-31 2010-12-31 

Reverslån till Utile Dulci 2 HB 975,0 1 085,0

Länsförsäkringar Bank AB (publ) 399,2 –

Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) 712,2 637,3

Summa 2 086,4 1 722,3

Lånet till Utile Dulci 2 HB är löpande. Ränteperiod fastställs genom avläsning av STIBOR  Fixing 
3-månaders löptid. Ränteförfallodagar 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december. 
 Förfall vid anfordran. Avseende Länsförsäkringar Hypotek så består lånet av noterade 
 obligationer.

Not 19 aKtIeR oCh aNdelaR I INtReSSeFÖRetaG

Företagets namn
organisations - 

nummer Säte
antal aktier  
och andelar

Kapital- 
andel %

eget kapital 
2011-12-31

Resultat  
2011

Bokfört värde 
2011-12-31

Länsförsäkringsbolagens Fastighets HB Humlegården 916604-6459 Stockholm 188 722 29 0,7 –0,0 0,0

Consulting AB Lennermark & Andersson 556131-2223 Örebro 1 582 29 44,9 6,2 10,7

European Alliance Partners Company AG1) CH-0203026423-1 Zürich 10 570 14 54,4 –5,0 6,8

Summa 100,0 1,2 17,5

Samtliga aktier och andelar är onoterade.

anskaffningsvärde 2011-12-31 2010-12-31

Ingående balans 17,5 18,7

Tillkommande och avgående tillgångar 0,0 –1,2

utgående balans 17,5 17,5

Summa bokfört värde  17,5 17,5

Finansiell information i sammandrag avseende intresseföretagen
Uppgifterna avser Länsförsäkringar Saks ägarandel

2011 2010

Intäkter 46,0 49,9

Resultat 1,1 0,6

Tillgångar 36,7 39,2

Skulder 16,0 16,4

Eget kapital 20,7 20,7

1)    Anledningen till varför European Alliance Partners Company AG klassificeras som intresseföretag trots att ägarandelen understiger 20 procent är att Länsförsäkringar Sak anses ha ett betydande inflytande i bolaget. 
 Länsförsäkringar Sak är representerat i bolagets styrelse och har rättighet att delta i alla beslut som fattas, inklusive strategiska frågor och frågor som rör riktlinjer, budget och verksamhetsplaner. Vidare sker ett stort  
utbyte av information med bolaget.

Not 20 aKtIeR oCh aNdelaR

Verkligt värde 
2011-12-31

Verkligt värde 
2010-12-31

Onoterade aktier och andelar 335,8 414,4

Summa 335,8 414,4

Anskaffningsvärde 333,8 338,1

Aktier och andelar är värderade till verkligt värde via resultaträkningen.

Not 21 oBlIGatIoNeR oCh aNdRa RÄNteBÄRaNde VÄRdepappeR

Verkligt värde 
2011-12-31

Verkligt värde 
2010-12-31

emittent

Svenska staten 5 432,6 3 720,0

Svenska bostadsinstitut 1 166,5 1 357,8

Övriga svenska emittenter 566,1 615,5

Utländska stater – 0,0

Övriga utländska emittenter 2 507,2 3 274,0

Summa 9 672,4 8 967,3

Marknadsstatus

Noterade värdepapper 9 672,4 8 967,3

Upplupet anskaffningsvärde 8 828,0 8 642,6

Värdepapperens bokförda värden jämfört med nominellt belopp
2011-12-31 2010-12-31 

Bokfört värde 9 672,4 8 967,3

Nominellt värde 7 300,0 7 684,4

Skillnad 2 372,4 1 282,9

Summa överstigande belopp 2 377,9 1 286,2

Summa underskridande belopp –5,5 –3,3

Nettoskillnad 2 372,4 1 282,9
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NOT 22 derivaT

derivatinstrument med positiva värden eller värde noll
verkligt värde Nominellt belopp

2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Ränterelaterade derivat – 0,6 – 1 079,4

Valutarelaterade derivat 66,9 145,9 8 520,8 7 908,2

Summa 66,9 146,5 8 520,8 8 987,6

derivatinstrument med negativa värden
verkligt värde Nominellt belopp

2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Ränterelaterade derivat 0,1 0,7 1 290,4 –325,0

Valutarelaterade derivat 207,5 28,9 8 661,8 7 784,0

Summa 207,6 29,6 9 952,1 7 459,0

NOT 23 FOrdriNgar avSeeNde direkT FörSäkriNg

2011-12-31 2010-12-31 

Fordringar på försäkringstagare 198,0 208,4

Fordringar på försäkringsmäklare 41,9 1,0

Fordringar på försäkringsföretag 3,1 7,8

Summa 243,0 217,2

NOT 24 övriga FOrdriNgar

2011-12-31 2010-12-31

Fordringar avseende koncernföretag 369,2 310,5

Fordran på moderbolag 680,4 531,1

Fordringar avseende Länsförsäkringar  
Liv Försäkrings AB, koncernen 2,8 24,8

Övriga fordringar 160,5 136,1

Summa 1 212,9 1 002,5

NOT 25 UpplUpNa räNTeiNTäkTer

2011-12-31 2010-12-31

Upplupna räntor avseende koncernföretag 17,4 17,3

Övriga upplupna räntor 21,4 44,1

Summa 38,8 61,4

NOT 26 FörUTbeTalda aNSkaFFNiNgSkOSTNader

2011-12-31 2010-12-31

Ingående förutbetalda anskaffningskostnader 19,7 16,3

Årets avskrivning –19,7 –16,3

Årets avsättning 19,7 19,7

Summa 19,7 19,7

Samtliga anskaffningskostnader har en avskrivningstid inom ett år.

NOT 27 övriga FörUTbeTalda kOSTNader Och UpplUpNa iNTäkTer

2011-12-31 2010-12-31

Övriga upplupna intäkter 1,5 6,6

Övriga förutbetalda kostnader 4,0 5,8

Summa 5,5 12,4
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NOT 28 ej iNTjäNade premier Och kvardröjaNde riSk

2011-12-31 2010-12-31 

brutto Återförsäkrares andel Netto brutto Återförsäkrares andel Netto

Ej intjänade premier

Ingående balans 639,4 171,7 467,7 696,5 215,5 481,0

Avsättningar under perioden –161,6 –131,4 –30,2 –58,9 –43,3 –15,6

Fusion Länsförsäkringar EFEL Skadeförsäkring – – – 3,7 – 3,7

Valutakursförändring 2,0 – 2,0 –1,9 –0,5 –1,4

Utgående balans 479,8 40,3 439,5 639,4 171,7 467,7

Kvardröjande risk

Ingående balans 61,2 16,1 45,1 101,5 32,7 68,8

Avsättningar under perioden –36,8 –15,0 –21,8 –40,3 –16,6 –23,7

Utgående balans 24,4 1,1 23,3 61,2 16,1 45,1

Summa ej intjänade premier och kvardröjande risk 504,2 41,4 462,8 700,6 187,8 512,8

NOT 29 Oreglerade SkadOr

2011-12-31 2010-12-31 

brutto Återförsäkrares andel Netto brutto Återförsäkrares andel Netto

Inträffade och rapporterade skador 8 600,6 2 289,9 6 310,7 8 968,6 2 266,6 6 702,0

Inträffade men ej rapporterade skador 5 133,8 3 853,0 1 280,8 4 434,3 3 390,4 1 043,9

Skadelivräntor 3 793,8 0,0 3 793,8 3 592,6 – 3 592,6

Skaderegleringskostnad 324,7 6,6 318,1 352,8 7,7 345,1

Summa ingående balans 17 852,9 6 149,5 11 703,4 17 348,3 5 664,7 11 683,6

Periodens avsättning –196,1 188,5 –384,6 72,0 509,1 –437,1

Fusion Länsförsäkringar EFEL Skadeförsäkring – – – 312,3 – 312,3

Valutakursförändring 3,9 –2,5 6,4 –58,3 –24,3 –34,0

Ränteomvärderingseffekt för skadelivräntor 583,4 – 583,4 77,4 – 77,4

Uppräkning av reserv för skadelivräntor 1) 107,8 – 107,8 101,2 – 101,2

Nedskrivning – –0,5 0,5 – – –

Summa årets förändring 499,0 185,5 313,5 504,6 484,8 19,8

Inträffade och rapporterade skador 8 186,7 2 304,0 5 882,7 8 600,6 2 289,9 6 310,7

Inträffade men ej rapporterade skador 5 228,7 4 025,2 1 203,5 5 133,8 3 853,0 1 280,8

Skadelivräntor 4 635,1 – 4 635,1 3 793,8 0,0 3 793,8

Skaderegleringskostnad 301,4 5,8 295,6 324,7 6,6 318,1

Summa utgående balans 18 351,9 6 335,0 12 016,9 17 852,9 6 149,5 11 703,4
1) Notera att i Överförd kapitalavkastning ingår ej avsättning för skadelivräntor, och diskonteringsräntan för skadelivräntorna är 2,65%. 

Avsättning för oreglerade skador före diskontering, för sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn uppgår till 28,1 Mkr. Motsvarande belopp efter diskontering är 27,6 Mkr.  
Diskonteringsräntan är 1,6 procent. 

NOT 30 övriga avSäTTNiNgar

2011-12-31 2010-12-31

Avsättning för åtagande enligt avtal 87,7 143,5

Övriga avsättningar 10,2 9,2

Summa 97,9 152,7

NOT 31 SkUlder avSeeNde direkT FörSäkriNg

2011-12-31 2010-12-31

Skulder till försäkringstagare 268,1 251,3

Skulder till försäkringsmäklare 7,9 6,1

Skulder till försäkringsföretag 293,6 261,5

Summa 569,5 518,9

NOT 32 övriga SkUlder

2011-12-31 2010-12-31

Skulder avseende koncernföretag – 119,4

Skuld till moderbolaget – 0,0

Skulder avseende länsförsäkringsbolag – 71.7

Skulder avseende Länsförsäkringar  
Liv Försäkrings AB, koncernen – –

Övriga skulder 76,9 21,9

Summa 76,9 213,0
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NOT 33 peNSiONer

Förmånsbestämda pensionsplaner
Bolaget har en förmånsbestämd pensionsplan som är ett pensionsavtal från 2006 för försäk-
ringsbranschen. Personer som är födda 1955 eller tidigare kan frivilligt gå i pension vid 62 
års ålder. Villkoren för denna plan är utformade så, att som pension erhålls cirka 65 procent 
av den pensionsmedförande lönen vid 62 års ålder. Utöver denna plan finns ett antal mindre 
planer som nästan enbart omfattar anställda som redan uppnått pensions åldern. Dessa pla-
ner omfattar ålderspension samt i en del fall även efterlevandepension. Pensionsbeloppen 
utgår i förhållande till slutlönen vid pensioneringen och är i de allra flesta fall livsvariga.  
I de fall uppräkning av pensionen är avtalad följer koncernen de normer som Försäkrings-
branschens Pensionskassa (FPK) tillämpar.

2011-12-31 2010-12-31

pensionsförpliktelser

Avsatt till pensioner 6,2 6,5

Övriga avsättningar 10,7 10,6

Summa 16,9 17,1

Av det belopp som redovisas som Avsatt till pensioner 
omfattas endast följande belopp av Tryggandelagen 6,2 6,5

Årets förändring av kapitalvärdet av förpliktelser i egen 
regi för vilka det inte finns några avskilda tillgångar

Ingående kapitalvärde den 1 januari enligt svenska  
principer för beräkning av pensionsförpliktelsen 10,7 11,8

Intäkt/kostnad exklusive räntekostnad som påverkat 
resultatet –0,4 –1,5

Räntekostnad 0,4 0,4

kapitalvärdet per den 31 december 10,7 10,7

Årets förändring av kapitalvärdet av förpliktelser i egen regi 
vilka helt eller delvis täcks av särskilt avskilda tillgångar

Ingående kapitalvärde den 1 januari enligt svenska  
principer för beräkning av pensionsförpliktelsen 6,5 7,8

Utbetalda pensioner –1,2 –1,2

Annan förändring av kapitalvärdet 0,9 –0,1

kapitalvärdet per den 31 december 6,2 6,5

Årets förändring av det totala kapitalvärdet av 
förpliktelser i egen regi

Ingående kapitalvärde den 1 januari enligt svenska  
principer för beräkning av pensionsförpliktelsen 17,1 19,6

Intäkt/kostnad exklusive räntekostnad som påverkat 
resultatet –0,4 –1,5

Räntekostnad 0,4 0,4

Utbetalda pensioner –1,2 –1,2

Annan förändring av kapitalvärdet 1,0 –0,2

kapitalvärdet per den 31 december 16,9 17,1

verkligt värde avseende särskilt avskilda tillgångar

Verkligt värde per den 1 januari 17,0 17,0

Avkastning på särskilt avskilda tillgångar 0,9 1,2

Betalningar till och från pensionsstiftelserna –1,2 –1,2

Överskott i särskilt avskilda tillgångar 
(Verkligt värde av särskilt avskilda tillgångar till den del 
detta ej påverkat företagets redovisning) –9,9 –10,5

verkligt värde per den 31 december 6,8 6,5

Netto pensionsförpliktelser per den 31 december 10,1 10,6

2011-12-31 2010-12-31

kostnader avseende pensioner 
pensionering i egen regi

Intäkt/kostnad exklusive räntekostnad –0,3 –1,5

Räntekostnad 0,4 0,4

Avkastning på särskilt avskiljda tillgångar 0,9 1,2

kostnad för pensionering i egen regi 1,0 0,1

Kostnader som täcks av överskott i särskilt avskiljda 
tillgångar –0,9 –1,2

redovisad nettokostnad hänförlig till pensioner 0,1 –1,1

verkligt värde av särskilt avskiljda tillgångar

Andelar i räntefonder 16,7 47,0

Kassa och bank 2,2 6,7

Andra tillgångar 0,1 0,1

Skulder –8,9 –37,2

Summa 10,1 16,6

avkastningsprocent på särskilt avskiljda tillgångar 4,8% 4,9%

antaganden för förmånsbestämda förpliktelser

Diskonteringsränta 2,3 2,3

Andel som bedöms att frivilligt gå i pension vid 62 års ålder 20% 20%

Framtida löneökning 3% 3%

Kapitalet i särskilt avskiljda tillgångar överstiger 
kapitalvärdet av pensionsförpliktelser till anställda.  
Detta överskott redovisas inte i balansräkningen. 9,9 10,5

avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer enligt vilka företaget betalar fastställda avgifter  
till en separat juridisk enhet och har inte någon rättslig eller informell förpliktelse att betala 
ytterligare avgifter. Bolagets utbetalningar avseende avgiftsbestämda planer redovisas som 
kostnad under den period när de anställda utfört de tjänster som avgiften avser. Här redovi-
sas främst avgifter till Försäkringsbranschens Pensionskassa (FPK). Denna plan omfattar 
alla anställda.

2011 2010

Kostnader för avgiftsbestämda planer 20,6 21,5

NOT 34 övriga UpplUpNa kOSTNader Och FörUTbeTalda iNTäkTer

2011-12-31 2010-12-31

Premier, influtna ej förfallna 51,0 54,3

Övriga förutbetalda intäkter 9,6 32,4

Upplupen semester- och övertidsersättning 8,4 7,3

Upplupen kostnad till moderbolag 24,7 12,4

Övriga upplupna kostnader 27,5 42,2

Summa 121,2 148,6
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NOT 35 TillgÅNgar Och SkUlder per värderiNgSkaTegOri

Finansiella tillgångar värderade till  
verkligt värde via resultaträkningen

2011-12-31

lånefordringar  
och kund- 
fordringar

Finansiella till- 
gångar värderade  
till verkligt värde

innehav för  
handels- 
ändamål

icke  
finansiella  
tillgångar

Summa  
redovisat  

värde

verkligt  
värde (finansiell 

tillgång)

TillgÅNgar

Goodwill – – – 98,7 98,7 –

Andra immateriella tillgångar – – – 108,6 108,6 –

Aktier i koncernföretag – – – 1 708,1 1 708,1 –

Aktier och andelar i intresseföretag – – – 17,5 17,5 –

Lån till koncernföretag - 2 086,4 – - 2 086,4 2 086,4

Aktier och andelar – 335,8 – – 335,8 335,8

Obligationer och andra räntebärande värdepapper – 9 672,4 – – 9 672,4 9 672,4

Derivat – – 66,9 – 66,9 66,9

Övriga finansiella tillgångar – 238,1 – – 238,1 238,1

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring – – – 42,1 42,1 –

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar – – – 6 376,4 6 376,4 –

Fordringar avseende direkt försäkring – – – 243,0 243,0 –

Fordringar avseende återförsäkring – – – 256,3 256,3 –

Övriga fordringar 164,7 – – 1 048,2 1 212,9 164,7

Uppskjuten skattefordran – – – 38,7 38,7 –

Kassa och bank 243,0 – – 10,4 253,4 243,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter – 38,8 – 25,2 64,0 38,8

Summa tillgångar 407,7 12 371,5 66,9 9 973,2 22 819,3 12 846,1

Finansiella tillgångar värderade till  
verkligt värde via resultaträkningen

Finansiella skulder 
värderade till  
verkligt värde

innehav för  
handels- 
ändamål

övriga  
finansiella  

skulder

icke  
finansiella  

skulder

Summa  
redovisat  

värde

verkligt  
värde (finansiell 

skuld) 

SkUlder

Försäkringstekniska avsättningar – – – 18 856,1 18 856,1 –

Andra avsättningar – – – 115,2 115,2 –

Depåer från återförsäkrare – – – 25,0 25,0 –

Skulder avseende direkt försäkring – – – 569,5 569,5 –

Skulder avseende återförsäkring – – – 257,7 257,7 –

Derivat – 207,6 – – 207,6 207,6

Övriga skulder – – 24,5 52,4 76,9 24,5

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader – – 2,1 119,1 121,2 2,1

Summa skulder – 207,6 26,6 19 995,0 20 229,2 234,2
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NOT 35 TillgÅNgar Och SkUlder per värderiNgSkaTegOri, forts.

Finansiella tillgångar värderade till  
verkligt värde via resultaträkningen

2010-12-31

lånefordringar  
och kund- 
fordringar

Finansiella till- 
gångar värderade  
till verkligt värde

innehav för  
handels- 
ändamål

icke  
finansiella  
tillgångar

Summa  
redovisat  

värde
verkligt  

värde

TillgÅNgar

Goodwill – – – 127,5 127,5 –

Andra immateriella tillgångar – – – 170,9 170,9 –

Aktier i koncernföretag – – – 1 638,1 1 638,1 1 841,8

Aktier och andelar i intresseföretag – – – 17,5 17,5 20,6

Lån till koncernföretag – 1 722,3 – – 1 722,3 1 722,3

Aktier och andelar – 414,4 – – 414,4 414,4

Obligationer och andra räntebärande värdepapper – 8 967,3 – – 8 967,3 8 967,3

Derivat – – 146,5 – 146,5 146,5

Övriga finansiella tillgångar – 148,9 – – 148,9 148,9

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring – – – 45,1 45,1 –

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar – – – 6 337,3 6 337,3 –

Fordringar avseende direkt försäkring – – – 217,2 217,2 –

Fordringar avseende återförsäkring – – – 174,9 174,9 –

Övriga fordringar 104,9 17,3 – 880,3 1 002,5 122,2

Uppskjuten skattefordran – – – 185,9 185,9 –

Kassa och bank 888,7 – – – 888,7 888,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter – 44,0 – 49,5 93,5 44,0

Summa tillgångar 993,6 11 314,2 146,5 9 844,2 22 298,5 14 316,6

Finansiella tillgångar värderade till  
verkligt värde via resultaträkningen

2010-12-31

Finansiella skulder 
värderade till  
verkligt värde

innehav för  
handels- 
ändamål

övriga  
finansiella  

skulder

icke  
finansiella  

skulder

Summa  
redovisat  

värde
verkligt  

värde 

SkUlder

Försäkringstekniska avsättningar – – – 18 553,5 18 553,5 –

Andra avsättningar – – – 171,6 171,6 143,5

Depåer från återförsäkrare – – – 34,7 34,7 –

Skulder avseende direkt försäkring – – – 518,9 518,9 –

Skulder avseende återförsäkring – – – 288,9 288,9 –

Derivat – 29,6 – – 29,6 29,6

Övriga skulder – – 96,9 116,1 213,0 96,9

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader – – 2,2 146,4 148,6 2,2

Summa skulder – 29,6 99,1 19 830,1 19 958,8 272,2
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NOT 35 TillgÅNgar Och SkUlder per värderiNgSkaTegOri, forts.

Tillämpade värderingsmetoder per klass av finansiella instrument
Nivånot för finansiella instrument värderade till verkligt värde i årets resultat
Nivå 1: Enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument.
Nivå 2: Utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3:  Utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. Större enskilda onoterade investeringar värderas av oberoende extern part. Mindre innehav värderas till eget kapital per aktie utifrån 

senaste bolagsrapport. Avlistade bolag på obestånd värderas till noll, om annan notering inte kan hittas. För innehav i Private Equityfonder erhålls värderingsunderlag kvartalsvis från 
respektive fond. Värderingen följer riktlinjer från European Private Equity och Venture Capital Association. Värderingsunderlagen vidimeras årligen av respektive fonds externa revisor.

2011-12-31 2010-12-31

TillgÅNgar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Aktier och andelar – 3,3 332,5 335,8 – 3,1 411,3 414,4

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 9 672,4 – – 9 672,4 8 967,3 – – 8 967,3

Derivat – 66,9 – 66,9 0,5 146,0 – 146,5

Övriga placeringar 238,1 – – 238,1 148,9 – – 148,9

SkUlder

Derivat – 207,6 – 207,6 0,7 28,9 – 29,6

Finansiella instrument värderade till verkligt värde enligt Nivå 3 ovan

Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen

Finansiella tillgångar värderade enligt 
Fair value option

aktier och andelar

2011-12-31

Öppningsbalans 2011-01-01 411,3

Totalt redovisade vinster och förluster

– redovisade i årets resultat –78,8

Försäljningslikvid försäljning –

Förflyttning in till nivå 3 –

Utgående balans 2011-12-31 332,5

Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen

Finansiella tillgångar värderade enligt 
Fair value option

aktier och andelar

2010-12-31

Öppningsbalans 2010-01-01 1,9

Totalt redovisade vinster och förluster

– redovisade i årets resultat –83,6

Försäljningslikvid försäljning –1,1

Förflyttning in till nivå 3 494,1

Utgående balans 2010-12-31 411,3
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NOT 36 FörväNTade ÅTerviNNiNgS- Och regleriNgSTider, belOpp SOm FörväNTaS ÅTerviNNaS

2011-12-31 2010-12-31

högst 1 år längre än 1 år Totalt högst 1 år längre än 1 år Totalt

TillgÅNgar

Goodwill 28,9 69,8 98,7 28,9 98,6 127,5

Andra immateriella tillgångar 65,0 43,6 108,6 58,0 112,9 170,9

Aktier i koncernföretag – 1 708,1 1 708,1 – 1 638,1 1 638,1

Aktier och andelar i intresseföretag – 17,5 17,5 – 17,5 17,5

Lån till koncernföretag – 2 086,4 2 086,4 1 722,3 – 1 722,3

Aktier och andelar – 335,8 335,8 – 414,4 414,4

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 99,1 9 573,3 9 672,4 1 165,0 7 802,3 8 967,3

Derivat 66,9 – 66,9 145,9 0,6 146,5

Övriga finansiella tillgångar – 238,1 238,1 – 148,9 148,9

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 42,1 – 42,1 45,1 – 45,1

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 6 376,4 – 6 376,4 3 976,0 2 361,3 6 337,3

Fordringar avseende direktförsäkringar 243,0 – 243,0 217,2 – 217,2

Fordringar avseende återförsäkring 256,3 – 256,3 87,5 87,4 174,9

Övriga fordringar 1 212,9 – 1 212,9 1 002,5 – 1 002,5

Uppskjuten skattefordran 38,7 – 38,7 185,9 – 185,9

Kassa och bank 253,4 – 253,4 888,7 – 888,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 64,0 – 64,0 93,5 – 93,5

Summa tillgångar 8 746,7 14 072,6 22 819,3 9 616,5 12 682,0 22 298,5

SkUlder

Försäkringstekniska avsättningar 6 165,9 12 690,2 18 856,1 7 885,2 10 668,3 18 553,5

Övriga avsättningar – 115,2 115,2 171,6 – 171,6

Depåer från återförsäkrare 25,0 – 25,0 34,7 – 34,7

Skulder avseende direktförsäkring 569,5 – 569,5 518,9 – 518,9

Skuld avseende återförsäkring 257,7 – 257,7 144,5 144,4 288,9

Derivat redovisade som skulder 207,5 0,1 207,6 28,9 0,7 29,6

Övriga skulder 76,9 – 76,9 213,0 – 213,0

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 121,2 – 121,2 148,6 – 148,6

Summa skulder 7 423,7 12 805,5 20 229,2 9 145,4 10 813,4 19 958,8

NOT 37 pOSTer iNOm liNjeN

2011-12-31 2010-12-31

Ställda säkerheter

Registerförda placeringstillgångar för  
försäkringstagares räkning, totalt 13 855,6 13 360,8

– varav avseende förmånsberättigade åtaganden 13 855,6 13 360,8

Bankmedel/obligation 187,9 157,7

Summa 14 043,5 13 518,5

Den försäkringstekniska skulden vilken svarar mot registerförda tillgångar uppgår till 
12 865,4.

Registerförda tillgångar enligt 6 Kap 30§ försäkringsrörelselagen uppgår till 13 855,6 
Mkr. I händelse av obestånd har försäkringstagarna förmånsrätt i de registerförda tillgång-
arna. Under rörelsens gång har företaget rätt att föra tillgångar in och ut ur registret så länge 
som samtliga försäkringsåtaganden är skuldtäckta enligt försäkringsrörelselagen.

2011-12-31 2010-12-31

ansvarsförbindelser 

Delägare i Utile Dulci 2 HB 15,7 13,0

Förtida uttag vid 62 års ålder enligt pensionsavtal,  
80 procent 29,1 28,6

Letter of Credit 1,9 1,6

Summa 46,7 43,2
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NOT 38 UpplySNiNgar Om NärSTÅeNde

Organisation
Länsförsäkringar Sak är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB som i sin tur ägs av 
24 kundägda länsförsäkringsbolag och 14 socken- och häradsbolag. Gemensam verksamhet 
bedrivs i Länsförsäkringar AB som bland annat tillhandahåller service till Länsförsäkringar 
Sak. Detta avser bland annat tjänster som kapitalförvaltning, juridik, ekonomi, säkerhet, per-
sonal och utveckling av gemensamma IT-system. Organisationen innebär att det förekommer 
ett stort antal löpande transaktioner och ett antal transaktioner av engångskaraktär mellan 
Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar AB, systerbolag samt länsförsäkringsbolagen.

Närstående parter
Som närstående juridiska personer till Länsförsäkringar Sak räknas samtliga bolag inom 
Länsförsäkringar AB-koncernen, Länsförsäkringar Mäklarservice AB och länsförsäkringsbola-
gen med dotterbolag och socken- och häradsbolagen. Nämnda bolag utgör tillsammans läns-
försäkringsgruppen.

prissättning
Prissättningen för serviceverksamheten inom länsförsäkringsgruppen baseras på direkta och 
indirekta kostnader. En prislista fastställs i samband med budgetprocessen. Totalt sett syftar 
prissättningen till att fördela kostnaderna rättvist inom företagsgruppen utifrån förbrukning.

Utvecklingsprojekt och delar av service är kollektivt finansierade och faktureras utifrån 
beslutad fördelningsnyckel.

avtal
Väsentliga avtal för Länsförsäkringar Sak utgörs i huvudsak av outsourcingavtal med Länsför-
säkringar AB rörande kapitalförvaltning, IT, service och utveckling. Vidare har avtal ingåtts 
med Mäklarservice rörande försäljning och med länsförsäkringsbolagen rörande provisioner 
avseende försäljning, skadereglering samt hantering av återförsäkring.

Ytterligare avtal som ingåtts är med Humlegården Fastigheter AB avseende förvaltning av 
Utile Dulci 2 HB samt handelsbolagsavtal med Länsförsäkringar AB gällande Utile Dulci 2 HB.

Länförsäkringar Sak hyr sina kontorslokaler av moderbolaget Länsförsäkringar AB, som i sin 
tur hyr dem av fastighetsägaren Utile Dulci 2 HB. Fastighetsägaren är ett dotterbolag till 
Länsförsäkringar Sak. Utile Dulci 2 HB är finansierat av Länsförsäkringar Sak genom ett lån 
på 975 Mkr.

Följande avtal har Länsförsäkringar Sak ingått under 2011:
Gruppliv outsourcar till Länsförsäkringar SAK bland annat skadereglering och produkt-

utveckling; Argria outsourcar till Länsförsäkringar Sak bland annat chefsaktuarie och con-
trollerfunktion; Agria Inter outsourcar till Länsförsäkringar Sak bland annat chefsaktuarie 
och controllerfunktion.

Länsförsäkringar Bank AB hanterar åt Länsförsäkringar Sak subventionerade lån till per-
sonalen, lämnade efter sedvanlig kreditprövning från banken.

För upplysningar om ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
hänvisas till not 8. I övrigt förekommer inga transaktioner mellan dessa personer eller deras 
närstående utöver normala kundtransaktioner.

Närståendetransaktioner 2011

intäkter kostnader Fordringar Skulder

Moderbolag 1,5 –238,7 655,7 –

Koncernföretag 152,1 –19,2 2 471,6 –

Livkoncern 0,1 –0,7 2,8 –

Intressebolag 1,4 – – –

Länsförsäkringsbolag 15,8 –31,2 6 016,6 6 370,0

Övriga närstående 0,0 –9,0 – 0,0

Banktillgodohavande och erhållen intäktsränta från Länsförsäkringar Bank AB uppgår till:

Likvida medel hos Länsförsäkringar Bank AB 216,2 Mkr

Erhållen intäktsränta 2,3 Mkr

 

NOT 39 TilläggSUpplySNiNgar Om reSUlTaTräkNiNgeNS pOSTer per FörSäkriNgSklaSS

2011 Totalt
Olycksfall, 

sjukdom

motorfordon 
ansvar mot 
tredje man

motor- 
fordon övr 

klasser

Sjöfart,  
luftfart,  

transport

brand och 
 annan skada  
på egendom

allmän 
ansvarighet

rätts- 
skydd

Summa 
direkt  

försäkring

mottagen 
återför- 
säkring

Premieintäkt, brutto 3 977,8 855,9 50,3 238,1 94,6 213,0 183,8 3,1 1 638,8 2 339,0

Försäkringsersättningar, brutto –2 666,4 –658,4 –97,4 –224,4 –50,7 –65,1 –136,7 –0,9 –1 233,6 –1 432,8

Driftskostnader, brutto –608,1 –253,4 –22,8 –32,1 –28,1 –20,6 –39,6 –0,2 –396,8 –211,3

Resultat av avgiven återförsäkring –866,2 0,3 4,0 –2,5 –3,7 –117,5 –12,9 –0,6 –132,9 –733,3

Resultat –162,9 –55,6 –65,9 –20,9 12,1 9,8 –5,4 1,4 –124,5 –38,4

Premieinkomst, brutto 3 779,4 862,4 55,7 123,7 96,4 101,8 192,2 3,1 1 435,3 2 344,1

NOT 40 eFFekTer vid äNdriNg av redOviSNiNgSpriNcip  
För kONcerNbidrag1) Och SkadelivräNTOr2)

resultaträkning 2010 balansräkning1) 2010-12-31 2010-01-01

Resultat från andelar koncernföretag1) 96,5 Ändring av Aktier och andelar i dotterföretag 127,7 8,3

Minskning/Ökning av skattekostnader1) 6,0 Ändring av Årets resultat 102,5 8,3

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen2) –101,2

Förändring i avsättning för oreglerade skador före avgiven 
återförsäkring2) 101,2

Årets resultat 102,5 Ändring av Balanserat resultat 25,2
1) Ändring av koncernbidrag
2) Ändring överförd kapitalavkastning
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Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 26 mars 2012.
Företagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman i maj 2012.

  

  Sten Dunér 
  Ordförande

 Jan Fock Göran Spets Kjell Lindfors
 Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

 Lars-Göran Pettersson Anders Stigers Mikael Sundquist 
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 

   Axel von Stockenström 
   Styrelseledamot

  Tomas Jönsson  Åsa Jansson 
  Personalrepresentant  Personalrepresentant

  Ann Sommer   
  Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 26 mars 2012

Stefan Holmström
Auktoriserad revisor
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rapport om årsredovisningen 
Jag har reviderat årsredovisningen för Länsförsäkringar Sak För-
säkringsaktiebolag (publ) för år 2011. 

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

revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av 
min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revi-
sionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte inne-
håller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
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 företaget upprättar årsredovisningen för att ge 
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten 
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen 
i årsredovisningen. 

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

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i  
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Länsförsäkringar Sak 

Försäkringsaktiebolag (publ)s finansiella ställning per den 31 
december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen.

rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat för-
slaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Länsför-
säkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) för år 2011.

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

revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om för-
valtningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat sty-
relsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta 
för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver 
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgär-
der och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon sty-
relseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 
mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktie-
bolagslagen, försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i 
försäkringsföretag eller bolagsordningen.

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

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

Stockholm den 26 mars 2012

Stefan Holmström
Auktoriserad revisor

reviSiONSberäTTelSe

Till årsstämman i länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ)
Org nr 502010-9681
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STyrelSe 
Valda av bolagsstämman

Sten Dunér
styrelsens ordförande, verkställande direktör  
och koncernchef Länsförsäkringar AB.

Göran Spets
verkställande direktör,  
Länsförsäkringar Västerbotten.

Jan Fock 
verkställande direktör,  
Länsförsäkringar Skåne.

Kjell Lindfors 
verkställande direktör,  
Länsförsäkringar Norrbotten.

Anders Stigers 
verkställande direktör,  
Dalarnas Försäkringsbolag.

Mikael Sundquist 
verkställande direktör,  
Länsförsäkringar Bergslagen.

Axel von Stockenström
styrelseordförande,  
Länsförsäkringar Södermanland.

Utsedd av Lantbrukarnas Riksförbund

Lars-Göran Pettersson

Personalrepresentanter

Tomas Jönsson 
SACO, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB.

Åsa Jansson
FTF, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB.

Ann Sommer
Verkställande direktör

reviSOrer
Ordinarie, vald av bolagsstämman

Stefan Holmström
auktoriserad revisor, KPMG AB.

Gunilla Wernelind 
auktoriserad revisor, KPMG AB.

Styrelse och revisorer
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Definitioner
avvecklingsresultat
För skador som inte är slutreglerade vid räkenskapsårets utgång reserveras 

medel i avsättning oreglerade skador. Den bedömning av kommande utbetal-

ningar som gjorts kan emellertid av olika skäl visa sig felaktig. Om det beräknade 

ersättningsbeloppet för en skada visar sig vara övervärderat, uppstår en avveck-

lingsvinst när ersättningsbeloppet bedöms på nytt eller när skadan slutregleras. 

Om beloppet undervärderats blir det på motsvarande sätt en avvecklingsförlust.

direktavkastningsprocent
Direktavkastningsprocenten beräknas som saldot av ränteintäkter, räntekostna-

der, utdelning på aktier och andelar och driftsresultat fastigheter, för de till-

gångar som omfattas av placeringsriktlinjer, i förhållande till dessa tillgångars 

genomsnittliga värde under året.

direkt försäkring
Försäkringsavtal som utgör avtal direkt mellan  försäkringsgivare och försäkrings-

tagare. För säkrings bolaget är här, till skillnad från vid mot tagen återförsäkring, 

direkt ansvarigt gentemot försäkringstagaren.

diskontering av oreglerade skador
Nuvärdesberäkning av framtida skadeutbetalningar i försäkringsaffär med lång 

avvecklingstid.

driftskostnader 
Driftskostnader är en sammanfattande benämning på kostnader för försäljning, 

förvaltning och administration.

driftskostnadsprocent
Driftskostnader i förhållande till  premie intäkter efter avgiven återförsäkring, 

uttryckt i procent.

efter avgiven återförsäkring
Den del av försäkringsaffären som ett försäkringsbolag själv står risken för och 

som inte återför säkras hos andra bolag. Ibland används även begreppet för egen 

räkning.

erforderlig solvensmarginal
Den lägsta tillåtna nivån på kapitalbasen för försäkringsbolag. Den erforderliga 

solvens marginalen beräknas enligt reglerna i Försäk rings rörelselagen.

ej intjänad premier
En skuldpost, som motsvarar den del av premieinkomsten som vid bokslutet 

hänför sig till nästkommande år.

Försäkringsersättningar
Kostnaden för inträffade skador under räken skaps året, inklusive kostnaden för 

skador som ännu inte har anmälts till försäkringsbolaget. I kostnaden ingår 

också avvecklingsresultat, det resultat som uppkommer på i närmast föregå-

ende bokslut gjord avsättning för oreglerade skador. Avvecklingsresultatet upp-

kommer genom att vissa i avsättningen ingående skador under räkenskapsåret 

antingen slutreglerats med annat belopp än det avsatta eller har omvärderats 

i avvaktan på slutlig reglering.

Försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för ej intjänade premier och kvar dröjande risker, samt avsättning för 

oreglerade skador och motsvarande förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal. 

kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Premier betalas i förskott medan drifts- och skadekostnader betalas i efterskott. 

De medel som inte har betalats ut placerar bolaget under tiden så det ger en 

avkastning. Den beräknade räntan (kalkylräntan) på dessa placeringar förs över 

från kapitalavkastningen till försäkringsrörelsen. I och med ändringen av redo-

visningsprincip för värdesäkrade skadelivräntor, redovisas detta som en ökad 

kapitalkostnad för Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen, mot att för-

ändring i avsättning oreglerade skador minskar totala försäkringsersättningar. 

2011 och 2010 är omräknat enligt den nya principen, men tidigare år redovisas 

enligt den tidigare principen.

kapitalbas
Redovisat eget kapital efter föreslagen utdelning, plus obeskattade reserver och 

övervärden på fastigheter, minus immateriella tillgångar.

konsolideringsgrad
Förhållandet mellan konsolideringskapital och premieinkomst för egen räkning, 

uttryckt i procent. Konsolideringsgraden, beräknad på detta sätt, är det mått på 

kapitalstyrka hos försäkringsbolag som normalt används.

konsolideringskapital
Redovisat eget kapital, plus obeskattade reserver, uppskjuten skatteskuld och 

övervärden på fastigheter.

premieinkomst
Premier som betalats in under året eller är upptagna som fordran vid årets slut 

eftersom de har förfallit till betalning. Premieinkomst är ett vanligt mått på för-

säkringsrörelsens volym.

premieintäkt
Den del av premieinkomsten som avser räkenskapsåret.

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkter minskat med försäkringsersättningar och driftskostnader i för-

säkringsrörelsen plus resultatet av avgiven återförsäkring och kapital avkastning 

överförd från finansrörelsen.

Skadeprocent
Förhållandet mellan försäkringsersättningar, inklusive skaderegleringskostnader 

och premie intäkter efter avgiven återförsäkring, uttryckt i  procent.

Säkerhetsreserv
Avsättning till säkerhetsreserv är en bokslutsdisposition. Säkerhetsreserven är till 

för att utjämna svängningar i riskförloppet och osäkerhet i beräkningsunderlaget 

för avsättning ej intjänade premier och oreglerade skador.

Totalavkastningsprocent
Med totalavkastningsprocent avses summan av direktavkastning och värdeför-

ändring i placeringsportföljen för de tillgångar som omfattas av placeringsriktlin-

jerna, med beaktande av direkta transaktionskostnader men utan beaktande av 

förvaltningskostnader, i förhållande till dessa tillgångars genomsnittliga värde 

under året. Värdeförändring i de diskonterade försäkringstekniska avsättningar 

ingår ej i totalavkastningen.

Totalkostnadsprocent
Summan av driftskostnader i försäkringsrörelsen och försäkringsersättningar 

i förhållande till premie intäkter efter avgiven återförsäkring, uttryckt i procent.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatteskuld/fordran avser temporära skattepliktiga temporära 

 skillnader.

Återförsäkring
Riskfördelningsmetod som innebär att ett försäkringsbolag köper täckning för 

någon del av sitt ansvar i ingångna försäkrings- eller återförsäkringsavtal, så 

 kallad avgiven återförsäkring. Mottagen återförsäkring från andra försäkrings-

bolag i form av återförsäkring.

Produktion: Länsförsäkringar Sak i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson.
Foto: Länsförsäkringars bildbank. Tryck: TMG Sthlm., 2012. Vi trycker på det miljövänliga.
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Adresser

Produktion: Länsförsäkringar Sak i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson.
Foto: Länsförsäkringars bildbank. Tryck: TMG Sthlm., 2012. Vi trycker på det miljövänliga.

länsförsäkringar Norrbotten
Box 937
971 28 Luleå
Besök: Köpmantorget
Tfn: 0920-24 25 00
E-post: info@LFnorrbotten.se

länsförsäkringar västerbotten
Box 153
901 04 Umeå
Besök: Nygatan 19
Tfn: 090-10 90 00
E-post: info@LFvasterbotten.se

länsförsäkringar jämtland
Box 367
831 25 Östersund
Besök: Prästgatan 18
Tfn: 063-19 33 00
E-post: info@lfz.se

länsförsäkringar västernorrland
Box 164
871 24 Härnösand
Besök: Stora Torget 3
Tfn: 0611-36 53 00
E-post: info@vn.lansforsakringar.se

länsförsäkringar gävleborg
Box 206
801 03 Gävle
Besök: Slottstorget 3
Tfn: 026-14 75 00
E-post: info@lfgavleborg.se

dalarnas Försäkringsbolag
Box 3
791 21 Falun
Besök: Slaggatan 9
Tfn: 023-930 00
E-post: info@dalarnas.se

länsförsäkringar värmland
Box 367
651 09 Karlstad
Besök: Köpmannagatan 2 A
Tfn: 054-775 15 00
E-post: info@LFvarmland.se

länsförsäkringar Uppsala
Box 2147
750 02 Uppsala
Besök: Svartbäcksgatan 44
Tfn: 018-68 55 00
E-post: info@uppsala.lansforsakringar.se

länsförsäkringar bergslagen
Box 1046
721 26 Västerås
Besök: Stora Gatan 41
Tfn: 021-19 01 00
E-post: info@lfbergslagen.se

länsförsäkringar Stockholm
115 97 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 21
Tfn: 08-562 830 00
E-post: info@sth.lansforsakringar.se

länsförsäkringar Södermanland
Box 147
611 24 Nyköping
Besök: V Storgatan 4
Tfn: 0155-48 40 00
E-post: info@lfs.se

länsförsäkringar göteborg och bohuslän
404 84 Göteborg
Besök: Lilla Bommen 8
Tfn: 031-63 80 00
E-post: info@gbg.lansforsakringar.se

länsförsäkringar Skaraborg
Box 600
541 29 Skövde
Besök: Rådhusgatan 8
Tfn: 0500-77 70 00
E-post: info@skaraborg.lansforsakringar.se

länsförsäkringar östgöta 
Box 400
581 04 Linköping
Besök: Platensgatan 11
Tfn: 013-29 00 00
E-post: info@Lfostgota.se

länsförsäkringar älvsborg
Box 1107
462 28 Vänersborg
Besök: Vallgatan 21
Tfn: 0521-27 30 00
E-post: info@alvsborg.lansforsakringar.se

länsförsäkringar gotland
Box 1224
621 23 Visby
Besök: Österväg 17
Tfn: 0498-28 18 50
E-post: info@lfgotland.se

länsförsäkringar jönköping
Box 623
551 18 Jönköping
Besök: Barnarpsgatan 22
Tfn: 036-19 90 00
E-post: info@lfj.se

länsförsäkringar halland
Box 518
301 80 Halmstad
Besök: Strandgatan 10
Tfn: 035-15 10 00
E-post: info@LFhalland.se

länsförsäkring kronoberg
Box 1503
351 15 Växjö
Besök: Kronobergsgatan 10
Tfn: 0470-72 00 00
E-post: info@lfkronoberg.se

länsförsäkringar kalmar län
Box 748
391 27 Kalmar
Besök: Norra Långgatan 17
Tfn: 020-66 11 00
E-post: info@LFkalmar.se

länsförsäkringar blekinge
Box 24
374 21 Karlshamn
Besök: Kyrkogatan 21
Tfn: 0454-30 23 00
E-post: info@lfblekinge.se

länsförsäkringar göinge-kristianstad
Box 133
291 22 Kristianstad
Besök: V Storgatan 49
Tfn: 044-19 62 00
E-post: info@goinge-kristianstad.se

länsförsäkringar Skåne
Box 742
251 07 Helsingborg
Besök: Södergatan 15
Tfn: 042-633 80 00
E-post: info.skane@lansforsakringar.se

gemeNSamma bOlag

länsförsäkringar ab
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 400 00
E-post: info@lansforsakringar.se

länsförsäkringar liv
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 21
Tfn: 08-588 400 00
E-post: info@lansforsakringar.se

länsförsäkringar Fondliv
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 21
Tfn: 08-588 400 00
E-post: info@lansforsakringar.se

länsförsäkringar Sak
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 400 00
E-post: info@lansforsakringar.se

länsförsäkringar bank
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 416 00
E-post: info@lansforsakringar.se

länsförsäkringar hypotek
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 416 00
E-post: info@lansforsakringar.se

länsförsäkringar Fondförvaltning
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 400 00
E-post: info@lansforsakringar.se

länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Box 742
251 07 Helsingborg
Besök: Södergatan 15
Tfn: 042-633 98 10
E-post: helsingborg@lansfast.se 

länsförsäkringar mäklarservice
Box 27120
102 52 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 21
Tfn: 08-588 490 00
E-post: 
info.maklarservice@lansforsakringar.se

Wasa kredit 
Box 6740
113 85 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 21
Tfn: 08-635 38 00
E-post: info@wasakredit.se

agria djurförsäkring
Box 70306
107 23 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 421 00
E-post: info@agria.se

humlegården Fastigheter
Box 5182
102 44 Stockholm
Besök: Birger Jarlsgatan 25
Tfn: 08-678 92 00
E-post: info@humlegarden.se
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