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Vår ambition är att utnyttja den företagskultur av 
kompetent kundnärhet som kännetecknar företaget. 
Genom att vi numera är ett företag som arbetar inom 
en nisch av försäkringsbranschen, får vi möjlighet att 
utvecklas som specialiserat företag. Mervärde ska 
skapas genom korta beslutsvägar, flexibla lösningar 
och hög kundservice. 

Vår affärsidé utgår ifrån att vi säljer attraktiva djurför-
säkringar till en definierad kundkrets med beaktande 
av lönsamhet och risk genom att:

• utveckla relationer med kunderna för ett  
 långsiktigt förhållande

• tydliggöra att vi är ett kundägt försäkringsbolag

• ett attraktivt och innovativt utbud av försäkringar  
 öka marknadsandelar med uthållig lönsamhet

• effektivt och med hög kompetens handlägga  
 skador så att det upplevs tillfredsställande  
 för kunderna

Affärsidé

Vision
Sveland Djurförsäkringar – mervärde för människa och djur

V i s i o n
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Försäkringsbolaget registrerades 1911-06-22 som 
Skånes Mindre Jordbrukares Ömsesidiga Kreaturs-
försäkringsförening. Föreningens säte var i Lund. 
Första koncession erhöll bolaget 1911-02-17.  
1912 uppgick föreningens bestånd till 1 549 hästar 
och 391 nötkreatur. 1953 tillkom hundförsäkringar 
som en ny verksamhetsgren. 

1966 antar föreningen sitt mönsterskyddade varu-
märke, där det forntida soltecknet kompletteras 
med symboler för de fyra största djurslagen som är 
försäkrade i bolaget, vid den tidpunkten häst, ko, 
hund och gris. 1983/1984 fusioneras föreningen 
med Göinge Kreatursförsäkringsförening och flyttar 
kontor och säte till Hässleholm. Under 1985 utökas 
koncessionen att gälla hela Sverige och firmanam-
net byts till Svensk Djurförsäkring, Ömsesidigt 
bolag. 1986 tas beslut om att öka försäkringsrörel-
sen till att även omfatta hagelförsäkring på växande 
grödor och namnet ändrades till Svensk Djur- och 
Hagelförsäkring, ömsesidigt bolag. 

1988 tecknas samarbetsavtal med Trygg-Hansa och 
Sockenbolagens Försäkrings AB om förmedling av 
Svensk Djurförsäkrings produkter. 1994 ändras fö-
retagsnamnet till SveLand Försäkringar, ömsesidigt. 
Samgåendeavtal sluts samma år med Luggude  
Härads Häst- och Nötkreatursförsäkringsbolag, 
varvid SveLand från januari 1995 övertar Luggude-
bolagets verksamhet. På samma sätt övertas Röne-
bergsbolagets verksamhet året därpå. Koncession 
medges omfatta samtliga skadeförsäkringsklasser 
och Sockenbolagen överlåter sin affär på SveLand. 

Under 2001 inleds satsningen på sakförsäkring, 
vilket sker genom en ökad marknadsorganisation 
och samarbete med fristående sparbanker. För att 
möjliggöra expansion, bildas under 2004 Sveland 

Sakförsäkringar AB, där SveLand Försäkringar 
Ömsesidigt är huvudägare. Dotterbolaget visar 
under 2007 och 2008 omfattande förluster och i 
december 2009 undertecknas avtal om försäljning 
av bolaget. Sveland Sakförsäkringar AB säljs i april 
2010. På bolagsstämman 2010 beslutas att företa-
get ska namnändras till Sveland Djurförsäkringar 
ömsesidigt. Under hösten 2010 undertecknas sam-
arbetsavtal med Trygg-Hansa, varvid Trygg-Hansa 
under en femårsperiod kommer att sälja Svelands 
djurförsäkringar på provision

Totalt bestånd av djur vid utgången av 2010 är 
cirka 20 000 hästar, 87 000 hundar och 26 000 
katter och övriga smådjur. Antalet lantbruksdjur 
uppgår till 66 000 nötkreatur samt 6 000 får och 
getter. Svelands marknadsandel inom djurförsäkring 
uppgår till cirka 10 procent och premieintäkter för 
egen räkning blev 218 miljoner kronor för 2010. 
Verksamhetens geografiska område är nationellt i 
Sverige.
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100 år i djurens tjänst 
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Året har präglats av omstrukturering. Under första 
kvartalet förbereddes för att genomföra försäljning 
av sakförsäkringsbolaget till Trygg-Hansa, samtidigt 
som bolagets tidigare VD lämnade sin tjänst.  
Delningen av den tidigare koncernen, medförde 
stora påfrestningar för personalens arbetssitua-
tion och även oro inför framtiden. Under året har 
vi dock kunnat konstatera att verksamheten har 
utmärkta förutsättningar för att utvecklas och möta 
framtiden genom att arbeta med det som vi kan 
allra bäst, nämligen djurförsäkringar.

Själv tillträdde jag min tjänst i juli månad. Den 
främsta anledningen till att jag antog utmaningen 
att leda företaget, var att jag såg att det finns en 
attraktiv produktportfölj som tillsammans med 
en erfaren och kompetent personal skapar en bra 
grogrund. Jag konstaterade också att marknaden 
för djurförsäkringar är ständigt ökande. Vår vision 
är att ge mervärde till människa och djur, vilket bl 
a innebär att arbeta för att fördjupa goda relationer 
med kunder och kontinuerligt utveckla vår pro-
duktportfölj. Ett led i den riktningen är att vi under 
inledningen av 2011 har lanserat en ny, utvecklad 
hästförsäkring som ska göra det enklare för kunder-
na att försäkra sina hästar på ett fullgott sätt.

Under mina första månader i företaget, har grunden 
lagts för det djurförsäkringsbolag som ska ta bola-
get vidare i en riktning där vi genom ett attraktivt 
och innovativt utbud ska öka bolagets marknadsan-
delar med uthållig lönsamhet. Ett första steg är en 
förändrad organisation, där försäljningsfunktionen 
stärkts upp och fokus ligger på affärsprocessen, 
inom ramen för en projektbaserad organisation, 
där alla medarbetare ska känna att de har möjlig-
het till vidareutveckling och delaktighet i företagets 
framtid.

Företagets historiska bas, sedan 100 år tillbaka, är 
i djurförsäkring. Redan 1911 skapades, genom ett 
samarbete mellan lantbrukare i Lund, det bolag 
som idag är Sveland Djurförsäkringar. Genom 
åren har beståndet ändrats från att huvudsakligen 
bestå av hästar, till dagens fokus på hundar och 
andra sällskapsdjur. Den kunskap som byggts upp 
i bolaget genom åren ska vi dra nytta av för att ge 
våra kunder bästa service när det gäller deras djurs 
hälsa. Som kundägt bolag, innebär det att vi samti-
digt har våra ägares bästa för ögonen. 

Vi ser fram emot ett 2011, då vi under vårt 100:e 
verksamhetsår får möjlighet att arbeta till 100  
procent med djur.

Nu gräver vi  
där vi står… 

V D  H A R  o R D E T

Anette Henriksson
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Försäljning av Sveland Sakförsäkringar AB
Den 31 mars avyttrades samtliga aktier i Sveland 
Sakförsäkringar AB till Trygg-Hansa. Försäljningen 
innebär att företaget i framtiden fokuserar verksam-
heten på djurförsäkringar.
 
Ny VD
Anette Henriksson tillträder som ny verkställande 
direktör i bolaget.  Tidigare VD lämnade företaget 
under inledningen av året.  
 
Namnändring och ny logotype
Företagets firma ändrades till Sveland Djurförsäk-
ringar Ömsesidigt. Samtidigt uppdaterades före-
tagets logotype, där djurillustrationer av bolagets 
största produktområden hund, katt, häst och 
lantbruksdjur kombineras med soltecknet, avbildat 
som en cirkel med ett innefattat kors. Redan 1966 
registrerades denna symbol hos Kungliga Patent- 
och Registreringsverket. 

 

Genom denna förändring vill vi kommunicera vår 
nya verksamhetsinriktning som renodlat djurförsäk-
ringsbolag, och samtidigt befästa vår långa tradition 
inom djurförsäkringar – vi fyller 100 år 2011. 
                                                
Samarbetsavtal med Trygg-Hansa
Ett samarbetsavtal tecknades med Trygg-Hansa om 
försäljning av Svelands hund- och kattförsäkringar. 
Avtalet började gälla den 1 november. Redan under 
de första månaderna var försäljningsutvecklingen 
positiv. 

Avyttring av fastigheter
Kontorsfastigheterna i Hässleholms kommun har 
avyttrats och huvudkontoret kommer under juni 
månad 2011 flyttas till centralt belägna, hyrda loka-
ler i Hässleholm.

Förbättrat resultat 
Röreseresultat  för verksamheten förbättrades med  
4 milijoner SEK  mot föregående år. Resultatförbätt-
ringen har framför allt noterats för hästförsäkringarna, 
där ett tidigare negativt resultat kunnat vändas till 
positivt.

Å R E T  i  k o R T H E T

Solteckensymbolen
registrerad 1966

Utvecklad under 1990-talet Solteckensymbolen 2010

Solteckensymbolen
registrerad 1966

Utvecklad under 1990-talet Solteckensymbolen 2010

Symbolen 1966 Symbolen 1990-talet Symbolen 2010

Året i korthet 
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Sveland Cup 2010 

Satsning på ungdomsridsport

Sveland Cup är en satsning på breddverksamheten 
inom ungdomsridsporten, såväl för ryttare som  
arrangerande klubbar och föreningar.

I de lättare klasserna där vi hittar flest antal ekipage 
och där framtidens löften formas, har Sveland Cup 
snabbt blivit mycket populär och genererat överfulla 
startfält till lokalklubbar som alltid kämpar ideelt med 
en ansträngd ekonomi. 

Sveland Cup är Sveland DJurförsäkringars enskilt 
största PR-satsning som starkt bidragit till en mängd 
kontakter och affärsutvecklingar under året.

Cup för både ponny och häst

Sveland Cup för ponny arrangeras i fyra regioner, 
syd, väst, öst och mitt. I varje region genomförs tre 
deltävlingar och en regionfinal för respektive ponny-
kategori.

Sveland Cup för häst rids i regionerna väst, mitt och 
öst och även här med tre deltävlingar och en  
regionfina.

Riksfinalen - den stora ponnyfinalen

Sveland Cup för ponny avslutas med en stor riksfi-
nalhelg med många spännande kringarrangemang 
och aktiviteter. Vinnarna i riksfinalen belönas med en 
exklusiv utbildningshelg.
Riksfinalen 2011 genomförs 28 -30 juli på Dagstorp.

Sveland Cup startade 2006 och blev redan från starten ett mycket  
uppskattat arrangemang. Under 2010 deltog totalt 1300 ekipage  
fördelat på 29 tävlingsplatser i fyra regioner.

s V E L A n D  C U P
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Beskrivning av verksamheten
Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt startade 1911 som 
ett djurförsäkringsbolag för lantbrukets djur. I takt med 
lantbrukets mekanisering och utvecklingen inom häst-
sport och sällskapsdjur förändrades försäkringsbeståndet 
till en allt större andel sport- och fritidsdjur. Ett rikstäck-
ande bolag inom djurförsäkring växte fram under 70- och 
80-talen, genom ett flertal fusioner. Under 90-talet intro-
ducerades sakförsäkringar i området Skåne/Blekinge, ge-
nom ett samarbete med Sockenbolagsgruppen.

Marknadsstrategin, avseende sakförsäkringar, förändrades 
i början av 2000-talet, då en satsning på förmedlare ge-
nomfördes och företagsförsäkringar blev en ny och fram-
gångsrik produkt.

År 2004 bildades dotterbolaget Sveland Sakförsäkringar 
AB och under år 2005 samlades all sakförsäkringsaffär i 
dotterbolaget och samarbetet med Sockenbolagen upp-
hörde i slutet av detta år.

Koncernen bedrevs på detta sätt fram till och med den 31 
mars 2010, då bolaget avyttrade samtliga aktier i Sveland 
Sakförsäkringar AB till Trygg-Hansa Försäkringsaktiebo-
lag. Därefter har Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt 
åter blivit ett renodlat djurförsäkringsbolag.

Under hösten 2010 träffades ett förmedlingsavtal med 
Trygg-Hansa gällande försäljning och distribution av 
hund- och kattförsäkringar. Samarbetsavtalet med Trygg-
Hansa bedöms skapa goda förutsättningar för tillväxt och 
utveckling av Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt. Verk-
samheten skall växa med lönsamhet som ledstjärna. 

organisation och struktur
Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt har sitt huvudkon-
tor och säte på Växthusvägen 2 i Hässleholm.

Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt är ett bolag som ägs 
av försäkringstagarna.

Ägarna väljer vid distriktsmöten fullmäktigeledamöter 
som företrädare på bolagsstämman.

Fullmäktigeledamöterna utser inom sig en valberedning 
vars uppgift är att föreslå styrelseledamöter till bolags-
stämman. Valberedningen föreslår även bolagsstämman 
styrelseledamöternas och förtroendevaldas arvoden.

Bolagets styrelse utses av bolagsstämman. Förutom de 
valda representanterna ingår personalrepresentant i bo-
lagets styrelse. Upplysning om ersättningar och förmåner 
till ledande befattningshavare redovisas i not 3.

Styrelsen och verkställande direktören för Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt, 545000-7165, avger härmed årsre-

dovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 - 2010-12-31, bolagets 100:e verksamhetsår. Belopp avser kkr (tusentals 

kronor), om inget annat anges. Sifferuppgifter inom parantes avser föregående räkenskapsår.   
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Resultat och ekonomisk ställning
Premieintäkterna (fer) uppgick under 2010 till 218,3 Mkr (204,1 
Mkr), vilket innebär en ökning med 7,0 % (11,7 %). 
 
Premieintäkterna för koncernen fördelade på respektive del-
marknad ger följande: 

 
Djur 218,1 Mkr  (203,9 Mkr)  

Mottagen
återförsäkring 0,2 Mkr  (0,2 Mkr)

skadeutfall
Försäkringsersättningarna (fer, inklusive driftskostnader för ska-
dereglering) uppgick under året till 161,3 Mkr (156,3 Mkr), med 
en skadekostnad på 74 % (77 %).

Under 2010 har ingen skada överstigit bolagets självbehåll. 
 
Risker och riskhantering
Bolaget exponeras för olika typer av risker, bl.a. skadeförsäk-
ringsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk och kreditrisk. För att 
hantera riskerna har tydliga strategier och ansvarsområden de-
finierats. 

En mer ingående beskrivning av riskerna och hur de hanteras 
återfinns i not 2.

 
Driftskostnader
Driftskostnaderna uppgick under 2010 till 42,9 Mkr (37,5 Mkr), 
vilket är en ökning med 5,4 Mkr (minskning 4,9 Mkr). 4,4 Mkr 
av driftskostnaderna avser engångskostnader för avgångsveder-
lag VD samt sluthyra för uppsagda kontorslokaler. 
 
Finansförvaltningen
Behovet att planera och bygga en ny bolagsstruktur har innebu-
rit en medveten låg aktivitet på finansförvaltningen. Bolaget har 
fokuserat på bankplacering till korta fasta räntor samt förvalt-
ning av de strukturerade produkter som sedan tidigare återfinns 
i portföljen.

Bankplaceringarna ökade med 44,3 Mkr, från 59,1 Mkr till 
103,4 Mkr.

Placeringstillgångarna minskade med 31,0 Mkr, från 80,6 Mkr 
till 49,6 Mkr.

Minskningen består dels av strukturerade värdepapper som för-
fallit till lösen (6,0 Mkr), dels avveckling av motorskadedepå hos 
Dina Försäkringar (4,6 Mkr), avseende motorskador 2003-2004 
(denna avveckling genererar motsvarande minskning av bola-
gets skadereserv hos Dina), dels omklassning av Sveland Sakför-
säkringar AB aktier från placeringstillgång till fordran ej erlagd 
slutlikvid för sålda aktier (20,4 Mkr). Utförligare beskrivning av 
detta återfinns under not 16 och not 24. 
 

Resultat
Årets resultat, före bokslutsdispositioner och skatt, blev  
17,1 Mkr.

Resultatet är en förbättring i jämförelse med föregående år  
med 65,2 Mkr.

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat slutade på 
+14,8 Mkr (+10,7 Mkr).

Väsentliga händelser efter verksamhetsåret 
slut och framtid
Bolaget har avyttrat fastigheterna Lyckorna 3 och Lyckorna 6 i 
Hässleholms kommun.

Kontorsverksamheten kommer att flyttas till centralt belägna, 
hyrda lokaler under sommaren 2011.

Hyresavtalet är tecknat för fem år, dvs under perioden 2011-06-
01 -- 2016-05-31.

Köpekontrakt undertecknades i slutet av december 2010 med 
tillträde för de nya ägarna i februari 2011avseende Lyckorna 3 
respektive i juni 2011 avseende Lyckorna 6. Fastigheterna sål-
des till aktuellt verkligt (bokfört) värde. Ytterligare upplysningar 
avseende försäljningar och det beräknade försäljningsresultatet 
återfinns under not 15.

Bolaget deltog i QIS 5 rapporteringen under oktober 2010 och 
kommer i mars 2011 genomföra en GAP analys i samarbete med 
extern konsult för att initiera arbetet avseende Solvens 2.

 
Förslag till resultatdisposition
Styrelsen och verkställande direktör föreslår att: 
 

Balanserat resultat -16 291 kkr

Årets resultat 13 380 kkr

Disponeras så att i ny  
räkning balanseras -2 911 kkr

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.
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Resultat 2010 2009 2008 2007 2006

Premieintäkter (fer) 218 287  204 102  182 799  151 036  128 825

Premieinkomster (fer) 222 629  216 031  202 963  164 261  135 817

Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 736  405  3 516  2 862  1 997

Övriga tekniska intäkter – – – 2 744 –

Försäkringsersättningar (fer) -161 268  -156 254  -143 973  -112 932  -92 596

Driftkostnader -42 923  -37 505  -42 351  -39 491  -31 539

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 14 832  10 748  -9  4 219  6 687

Årets resultat 13 380  -51 900  4 227  1 653  9 215

 
  
Ekonomisk ställning   
Placeringstillgångar 49 604  80 605  148 533  148 676  160 973

Försäkringstekniska avsättningar (fer) 123 849  124 557  112 173  94 650  80 818

Konsolideringskapital 93 902  80 445  132 268  128 041  126 112
(härav uppskjuten skatt, övervärden) 1 413  1 337  1 260  1 260  984
(härav uppskjuten skatt, underskottsavdrag) –  574  4 255  –  –

 
 

Nyckeltal   
Resultat på Skadeförsäkringsrörelsen 

Skadeprocent (fer) 74 77  79  75  72

Driftkostnadsprocent (fer) 20  18  23  26  24

Totalkostnadsprocent (fer) 94  95  102  101  96

 
Resultat av kapitalförvaltningen   

Direktavkastning % 0  1  1  2  3

Totalavkastning % 8 -31  3  1  8 
 

Ekonomisk ställning   

Konsolideringsgrad % 42  37  65  78  93

Kapitalbasen (Mkr) 75,7  62,3  132,3  128,0  126,1

Erforderlig solvensmarginal (Mkr) 40,3 39,4  37,2  34,4  33,4

    
  

F E M Å R s Ö V E R s i k T

Belopp i Kkr
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Resultatanalys 2010

Belopp i Kkr   Direkt försäkring av svenska risker

    Hem Företag/ Summa direkt Mottagen 
 Not Totalt Djur och Villa fastighet försäkring* återförsäkr. 

SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT

Premieintäkter (efter avg åf)  1 218 287  218 060 – –  218 060  227

Kapitalavkastning överförd  
från finansrörelsen  736  736 – –  736 – 

Försäkringsersättningar 
(efter avg åf) 2 -161 268  -161 290 –  38  -161 252 -16

Driftskostnader  -42 923  -42 883  –  –  -42 883  -40

Skadeförsäkringsrörelsens  
tekniska resultat  14 832  14 623  – 38  14 661  171

Avvecklingsresultat (efter avg åf)  -1 787  -1 822 –  35  -1 787 –

FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR, FÖRE AVGIVEN åTERFÖRSÄKRING

Avsättning för ej intjänade premier  
och kvardröjande risker  -111 520  -111 520 –  –  -111 520 –  

Avsättning för oreglerade skador  -13 277  -11 634 – -252  -11 886  -1 391

Summa försäkringstekniska  
avsättningar, före avgiven åf  -124 797  -123 154  –  -252  -123 406 -1 391

åTERFÖRSÄKRARES ANDEL AV FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR 

Avsättning för ej intjänade premier   
och kvardröjande risker  707  707  –  –  707  –

Avsättning för oreglerade skador  242  –  –  242  242  –  

Summa återförsäkrares andel av  
försäkringstekniska avsättningar  949 707  –  242  949  –

*Direkt skadeförsäkring omfattar endast försäkringsklassen brand och annan skada på egendom    
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noter till resultatanalys

Belopp i Kkr    Direkt försäkring av svenska risker

    Hem Företag/ Summa direkt Mottagen 
   Totalt Djur och Villa fastighet försäkring* återförsäkr. 

not 1 Premieintäkter  
efter avg åf  218 287  218 060  -  -  218 060  227

Premieinkomst (före avg åf)  226 229  226 002  -  -  226 002  227

Premier för avgiven åf  -3 600  -3 600  -  -  -3 600  -  

Förändring i avsättning för ej 
intjänade premier och kvardröjande risker -5 049  -5 049  -  -  -5 049  - 

Återförsäkrares andel av förändring i  
avsättning för ej intjänade premier och 
kvardröjande risker  707  707  -  -  707  -   
         
 

not 2 Försäkringsersättningar  
efter avg åf   -161 268  -161 290  -  38  -161 252  -16

Utbetalda försäkringsersättningar 
Före avgiven åf  -166 319  -161 655  -  -  -161 655  -4 664
Återförsäkrarens andel  -  -  -  -  -  - 
          
  
Förändring i avsättning för  
oreglerade skador
Före avgiven åf  5 051  365  -  38  403  4 648
Återförsäkrarens andel  -  -  -  -  -  -  
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R E s U LT AT R Ä k n i n G

  2010-01-01- 2009-01-01-
Belopp i kkr Not 2010-12-31 2009-12-31 

       

TEknisk REDoVisninG AV  
skADEFÖRsÄkRinGsRÖRELsE      
 
Premieintäkter (efter avg återförsäkring) 

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)  5  226 229  219 060 

Premier för avgiven återförsäkring  6   -3 600  -3 029 

Förändring i avsättning för ej intjänade       
premier och kvardröjande risker    -5 049  -11 929  

Återförsäkrares andel av förändring i avsättning 
för ej intjänade premier och kvardröjande risker  6  707  –

    218 287  204 102 

kapitalavkastning överförd från finans  7   736  405 
 
Försäkringsersättningar (efter avgiven åf) 

Utbetalda försäkringsersättningar 
Före avgiven återförsäkring  8   -166 319  -155 914 

Återförsäkrares andel  6   –  114  

Förändring i avsättning för oreglerade skador      
Före avgiven återförsäkring    5 051  -372 

Återförsäkrares andel  6  -  -82  

    -161 268  -156 254

Driftskostnader  9   -42 923  -37 505 

skADEFÖRsÄkRinGsRÖRELsEns 
TEkniskA REsULTAT    14 832  10 748 

iCkE-TEknisk REDoVisninG 

Kapitalavkastning, intäkter  10   674  1 948 

Orealiserade vinster på placeringstillgångar  11   10 350  2 117

Kapitalavkastning, kostnader  12   -8 025  -6 046 

Orealiserade förluster på placeringstillgångar  11   –  -56 510  

Kapitalavkastning överförd till  
skadeförsäkringsrörelsen  7   -736  -405  

Resultat efter finansiella poster    17 095  -48 148  
 

Resultat före skatt    17 095  -48 148
Skatt på årets resultat  31  -3 715  -3 752  

 

ÅRETs REsULTAT    13 380  -51 900 
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B A L A n s R Ä k n i n G

   

Belopp i kkr  Not  2010-12-31 2009-12-31  
    

TiLLGÅnGAR

immateriella anläggningstillgångar     
Andra immateriella tillgångar  14   13 571  18 160

    13 571  18 160  
  
Placeringstillgångar     
Byggnader och mark  15   14 400  14 400 
Andelar i koncernföretag  16   –  20 426 

    14 400  34 826

Finansiella placeringstillgångar      
Aktier och andelar  17   3  3
Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper  18   33 810  39 737 
Depåer hos företag som avgivit återförsäkring    1 391  6 039

    35 204  45 779

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 
Avsättning för ej intjänade premier och  
kvardröjande risker  20   707  – 

Avsättning för oreglerade skador  21   242  242 

    949  242

Fordringar     
Fordringar avseende direkt försäkring  22   42 118  41 373
Fordringar avseende återförsäkring  23   –  713 
Fordran ej erlagd slutlikvid för sålda aktier   24   15 640  – 
Övriga fordringar   25   1 923  7 642 
Aktuell skattefordran   31   2 324  5 258 

    62 005  54 986

Andra tillgångar     
Materiella tillgångar och varulager  26   1 794  3 560
Kassa och bank    103 426  59 150
Övriga tillgångar    186  247 

    105 406  62 957

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda anskaffningskostnader  27   1 152  1 080 

Övriga förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter    546  1 565 

    1 698  2 645 
     
sUMMA TiLLGÅnGAR    233 233  219 595
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B A L A n s R Ä k n i n G

  

Belopp i kkr Not  2010-12-31 2009-12-31  
    

EGET kAPiTAL, AVsÄTTninGAR oCH skULDER

Eget kapital 
Bundet eget kapital     
Reservfond    4 000  4 000

    4 000  4 000
Fritt eget kapital

Balanserat resultat    -16 291  35 608
Årets resultat    13 380  -51 900 

    -2 911  -16 292 

summa eget kapital    1 089  -12 292

  

obeskattade reserver     
Säkerhetsreserv    87 000  87 000
Utjämningsfond    4 400  4 400 

    91 400  91 400

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförs)
Avsättning för ej intjänade premier och        
kvardröjande risker  28   111 520  106 470 
Avsättning för oreglerade skador  29   13 277  18 329 

    124 797  124 799

Avsättningar för andra risker och kostnader     
Avsättningar för pensioner  30   519  436

Avsättningar för skatter 
Uppskjuten skatt  31   1 277  648

    1 796  1 084

skulder     
Skulder avseende direkt försäkring  32   8 458  9 355
Skulder avseende återförsäkring  33   287  -
Övriga skulder  34   1 616  2 130 

    10 361  11 485

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter    3 790  3 119

    3 790 3 190 

sUMMA EGET kAPiTAL 
AVsÄTTninGAR oCH skULDER    233 233  219 595

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Poster inom linjen

Fastighetsinteckning    inga inga
Ansvarsförbindelser    inga inga
Registerförda tillgångar till täckande av försäkringstekniska skulder (fer)   178 009  162 481

    



Mervärde för människa och djur

           

19

R A P P o R T  Ö V E R  T o T A L R E s U LT AT

Belopp i kkr Bundet eget kAPitAl Fritt eget kAPitAl

         
  Balanserat  Årets totalt  
 reservfond resultat resultat kapital

iB 2009-01-01    4 000 31 382  4 227  39 609

Vinstdisposition  - 4 227  -4 227  - 

Årets resultat  - -  -51 900  -51 900

uB 2009-12-31    4 000 35 609  -51 900  -12 291

iB 2010-01-01    4 000 35 609  -51 900  -12 291

Vinstdisposition   -  -51 900  51 900  -

Årets resultat   -   -  13 380  13 380

uB 2010-12-31   4 000 -16 291  13 380  1 089

Känslighetsanalys redovisas i Not 2

RAPPoRT ÖVER FÖRÄnDRinGAR i EGET kAPiTAL    

  2010-01-01- 2009-01-01-
Belopp i kkr Not 2010-12-31 2009-12-31 

RAPPoRT ÖVER ToTALREsULTAT

Årets resultat     13 380  -51 900

Övrigt totalresultat för perioden     –  –

totalresultat för perioden     13 380  -51 900

totalresultat hänförligt till  

Försäkringstagarna    13 380  -51 900

Företaget har inte något resultat att redovisa utöver det som redovisas i resultaträkningen.   



20

k A s s A F L Ö D E s A n A LY s

TiLLÄGGsUPPLYsninGAR TiLL kAssAFLÖDEsAnALYs
                                         

Likvida medel   

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank  103 426  59 150

  103 426  59 150

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Förändring orealiserade vinster/förluster placeringstillgångar  -7 315  54 393
Realisationsvinster/förluster placeringstillgångar   6 750  4 371
Realisationsvinster/förluster materiella tillgångar   -8  7  
Avskrivningar  5 999  383
Förändring försäkringstekniska avsättningar  -2  12 302
Förändring avsättning pensioner  83 27

summa justeringar för poster som inte ingår  
i kassaflödet  5 507  71 483

kAssAFLÖDEsAnALYs    
  

Belopp i kkr  2010-12-31 2009-12-31 

DEn LÖPAnDE VERksAMHETEn 

Resultat före skatt  17 095  -48 148  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  5 507  71 483
Betald skatt  -152  -28

kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar i tillgångar och skulder  22 450  23 307

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Investering i finansiella placeringstillgångar  -4 053  -114 406
Avyttring/minskning av finansiella placeringstillgångar  35 619  123 570
Förändring i varulager  1 093  232
Förändring i övriga rörelsefordringar  -9 713  -6 908
Förändring i övriga rörelseskulder  -452  1 329

kassaflöde från den löpande verksamheten  44 944  27 124
     
inVEsTERinGsVERksAMHETEn   

Investering i immateriella tillgångar  -  -18 160
Investering i materiella tillgångar  -668  -
Avyttring/minskning av materiella tillgångar  -  1 146

kassaflöde från investeringsverksamheten  -668  -17 014
 
FinAnsiERinGsVERksAMHETEn   

kassaflöde från finansieringsverksamheten  -  -

     
Årets kassaflöde  44 276  10 110
Likvida medel vid årets början  59 150  49 040

Likvida medel vid årets slut  103 426  59 150
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Överensstämmelse med normgivning och lag
Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigts årsredovisning år 2010 
är upprättad enligt Lag om årsredovisning i försäkringsföretag 
(ÅRFL) samt Finansinspektionens Föreskrifter och allmänna 
råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2008:26 och 
FFFS 2009:12) och Redovisningsrådets rekommendation RFR 
2. Sveland tillämpar sk lagbegränsad IFRS och med detta av-
ses internationella redovisningsstandarder som har antagits för 
tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2, FFFS 
2008:26 och FFFS 2009:12. Detta innebär att samtliga av EU 
godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt detta är möj-
ligt inom ramen för svensk lag och med hänsyn till sambandet 
mellan redovisning och beskattning. Försäkringsavtal redovi-
sas enligt principerna i IFRS 4.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbe-
gränsad IFRS kräver att företagets ledning gör bedömningar 
och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämp-
ningen av redovisningsprinciperna och de redovisade be-
loppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Dessa 
uppskattningar och antaganden ses över regelbundet av bo-
laget. Bolagets funktionella valuta är svenska kronor och de 
finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga 
belopp, om inget annat anges, är avrundade till närmaste tu-
sental (kkr).

Resultatredovisning
Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringsrörel-
sens tekniska resultat samt ytterligare ett icke-tekniskt resultat 
som omfattar den del av kapitalavkastningen som återstår efter 
överförd avkastning till försäkringsrörelsen. Kapitalavkastning-
en inkluderar orealiserade värdeförändringar. Orealiserade 
vinster med avdrag för latent skatt redovisas inom Eget kapital 
under rubriken Balanserat resultat.

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen beräk-
nas på medelvärdet av de försäkringstekniska avsättningarna. 
Kapitalavkastning som överförs till försäkringsrörelsen har be-
räknats enligt kalkylränta på 0,60% vilket motsvarar medelvär-
det av ränta för 180-dagars statsskuldväxlar.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Redovisning i balansräkningen
Tillgångar eller skulder tas upp i balansräkningen när bolaget 
blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor (affärsdags-
redovisning). Kundfordringar tas upp i balansräkningen när de 
faktureras. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. 
Andra skulder tas upp när motparten har presterat och en av-
talsenlig skyldighet att betala föreligger(även om faktura ännu 
inte mottagits). Tillgångar tas bort från balansräkningen när 
rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar 
kontrollen över dem. Skulder tas bort från balansräkningen när 
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.

Klassificering av finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas enligt principerna i IAS 39. 
Det innebär att samtliga finansiella instrument klassificerats i 
enlighet med kategorierna av finansiella instrument i IAS 39. 
Bolaget förvaltar och utvärderar alltid resultatet av samtliga 
placeringstillgångar på basis av verkligt värde förutom när 
verkligt värde inte kan fastställas på tillförlitligt sätt. I uppfölj-
ningen av kapitalförvaltningens resultat är fokus främst riktat  
 
 

på nyckeltalet totalavkastning. I detta mått inkluderas såväl 
realiserade som orealiserade resultat. Det är därför bolagets 
bedömning att en redovisning till verkligt värde med värdeför-
ändringarna redovisade över resultaträkningen ger mer rele-
vant redovisningsinformation för
läsarna av årsredovisningen.

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderats till verkligt värde via resultat-
räkningen utifrån direkt eller indirekt observerbar marknads-
data (nivå 2). Placeringstillgångarna värderas till verkligt värde 
enligt senaste noterade köpkurs. Samtliga värdeförändringar, 
såväl realiserade som orealiserade, förs över resultaträkningen.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar i försäkringsbolag redovisas till upplupet an-
skaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning. Kund-
fordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter 
avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt. Kund-
fordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats till 
nominellt belopp. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i 
rörelsens kostnader.

Andra finansiella skulder
Andra finansiella skulder utgörs i balansräkningen av övriga 
skulder. Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffnings-
värde.

Värderingsprinciper
Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna 
överlåtas eller en skuld regleras, mellan kunniga parter som är 
oberoende av varandra och som har ett intresse av att trans-
aktionen genomförs. Verkligt värde på finansiella tillgångar 
som är noterade på en aktiv marknad motsvaras av tillgångens 
noterade köpkurs på balansdagen (i de fall köpkurs ej finns 
tillgänglig har senaste betalkurs använts). Sådana instrument 
återfinns på balansposterna Aktier och andelar, Obligationer 
och andra räntebärande värdepapper.

Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs 
genom att använda värderingstekniker, till exempel nyligen 
genomförda transaktioner och pris på liknande instrument. 
Onoterade tillgångar utgörs i balansräkningen av onoterade 
aktie- och andelsinnehav.

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

ÖVRIGA TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar består av egenutvecklade programva-
ror som bedöms vara av väsentligt värde för rörelsen under 
kommande år. Immateriella tillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt 
plan. Avskrivningen påbörjas när systemet eller systemdelen 
tas i bruk. Avskrivningstiden har bestämts utifrån en ekonomisk 
livslängd till fem år. Aktivering sker av externa anskaffningar 
för utveckling av programvaror. Kostnaden för egen produce-
rad utveckling kostnadsförs direkt över resultaträkningen. Vid 
varje rapporttillfälle

not 1 - Redovisningsprinciper

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 
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sker en nedskrivningsprövning utifrån förväntat kassaflöde i 
form av en inbesparingskalkyl.

Byggnader och mark
Fastigheterna tillhör kategorin rörelsefastigheter, se not 15. 
Rörelsefastigheter är fastigheter som används i den egna verk-
samheten. Rörelsefastigheter redovisas, i enlighet med Finansin-
spektionens allmänna råd.

Initialt redovisas rörelsefastigheter till anskaffningskostnad, vil-
ket inkluderar till förvärvet direkt hänförbara utgifter. Rörelse-
fastigheter redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Fast-
ighetsbeståndet har värderats till aktuellt försäljningspris med 
anledning av förestående försäljning. Såväl realiserade som 
orealiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen.

Tillkommande utgifter för rörelsefastigheter läggs till det redovi-
sade värdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomis-
ka fördelar som är förknippade med utgiften kommer att komma 
företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som 
kostnad i den period de uppkommer. Reparationer av rörelse-
fastigheter kostnadsförs i samband med att utgiften uppkommer.

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar 
med tillägg för eventuella uppskrivningar. Det redovisade värdet 
för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen 
vid utrangering eller avyttring, eller när inga framtida ekonomis-
ka fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring 
av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring 
eller utrangering av en tillgång, utgörs av skillnaden mellan för-
säljningspriset och tillgångens redovisade värde, med avdrag för 
direkta försäljningskostnader.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandepe-
riod. Alla materiella tillgångar skrivs av planmässigt på fem år.

REDOVISNING AV FÖRSÄKRINGSAVTAL
Försäkringsavtal redovisas i enlighet med FFFS 2008:26 och 
IFRS 4.

Premieinkomst
Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för di-
rekt försäkring och mottagen återförsäkring som inbetalts eller 
kan tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkrings-
perioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Som premie-
inkomst redovisas också premier för försäkringsperioder som 
påbörjas först efter räkenskapsårets utgång, om de enligt avtal 
förfaller till betalning under räkenskapsåret.

Premieintäkt
Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som 
är intjänad under verksamhetsåret. Den del av premieinkom-
sten från försäkringskontrakt som avser tidsperioder efter ba-
lansdagen avsätts tillpremiereserv (ej intjänade premier) i ba-
lansräkningen. Beräkning av avsättning till premiereserv sker i 
normalfallet genom att premieinkomsten periodiseras strikt tids-
proportionellt (så kallad pro rata temporisberäkning) utifrån det 
underliggande försäkringskontraktets löptid.
 
Försäkringsersättningar
Försäkringsersättningar (skadekostnaden) utgörs av redovis-
ningsperiodens kostnader för inträffade skador vare sig de är 
anmälda till bolaget eller inte. I de totala försäkringsersättning-
arna ingår under perioden utbetalda försäkringsersättningar och 
förändringar i avsättningar för oreglerade skador.
Återvinning avseende redan kostnadsförda skador redovisas 
som en reducering av försäkringsersättningar (skadekostnaden).

Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs av avsättningar för ej 
intjänade premier och kvardröjande risker samt avsättning för 
oreglerade skador och motsvarande förpliktelser enligt ingångna 
försäkringsavtal. Alla förändringar i försäkringstekniska avsätt-
ningar redovisas över resultaträkningen.

Avsättningar för ej intjänade premier och kvardröjande risker
Avsättningar för ej intjänade premier och kvardröjande risker 
avser att täcka de förväntade skade- och driftskostnaderna under 
den återstående löptiden på ingångna försäkringskontrakt. Av-
sättning för ej intjänade premier (premiereserv) utgör premier för 
avtalsperioden som hänför sig till nästkommande verksamhetsår. 
Om bolaget bedömer att premienivån för löpande försäkringar 
är otillräcklig, ska en avsättning göras för kvardröjande risker. 
Behovet av avsättning till kvardröjande risker, dvs. om premie-
reserven är otillräcklig, testas genom att beräkna den förväntade 
kostnaden för skador och driftskostnad för tiden premiereserven 
avser. Skillnaden mellan premiereserv och nödvändig avsätt-
ning är lika med avsättningen till kvardröjande risker. Hänsyn 
ska även tas till eventuella aktiverade förutbetalda anskaffnings-
kostnader.

Avsättningar för oreglerade skador
Avsättning för oreglerade skador utgörs av skador av uppskat-
tade odiskonterade kassaflöden avseende slutliga kostnader för 
att tillgodose alla krav som beror på händelser som har inträffat 
före räkenskapsårets utgång, med avdrag för belopp som redan 
utbetalats med anledning av ersättningskrav. Avsättningen är 
inklusive de skador som ännu inte rapporterats till bolaget, så 
kallad IBNR-avsättning Avsättningen inkluderar även beräknade 
odiskonterade kassaflöden avseende framtida driftskostnader för 
att reglera inträffade, men vid balansdagen ännu inte slutregle-
rade skador.

Avsättningarna för de oreglerade skadorna är väsentliga för en 
bedömning av bolagets redovisade resultat och ställning. En av-
vikelse mot framtida utbetalningar resulterar i ett avvecklingsre-
sultat som redovisas kommande år. Risken för felaktig avsättning 
kommenteras vidare i not 2.

Återförsäkring
Kostnader för återförsäkring redovisas i resultaträkningen under 
kostnadsposten Premier för avgiven återförsäkring. Premier för 
mottagen återförsäkring redovisas under intäktsposten Premie-
inkomst. Den del av risken för vilken återförsäkring tecknats 
redovisas i balansräkningen som återförsäkrares andel av försäk-
ringstekniska avsättningar.

Förutbetalda anskaffningskostnader
Förutbetalda anskaffningskostnader är försäljningskostnader 
som har ett klart samband med tecknande av försäkringsavtal, 
och som bedöms ge en marginal som minst täcker anskaff-
ningskostnader har aktiverats. Anskaffningskostnaderna om-
fattar driftskostnader som kan hänföras direkt eller indirekt till 
tecknandet eller förnyandet av försäkringsavtal, t ex provisioner, 
marknadsföringskostnader och löner. Anskaffningskostnader 
skrivs av på 12 månader.

Driftskostnader
Driftskostnader redovisas funktionsuppdelat på anskaffnings-
kostnader respektive administrationskostnader. Driftskostnader-
na för skadereglering redovisas som en del av resultaträkningens 
försäkringsersättningar, medan driftskostnader för finansförvalt-
ningen redovisas som kapitalförvaltningskostnader.
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ANDRA REDOVISNINGSPRINCIPER AV BETYDELSE

Ersättningar till anställda
Bolaget har från och med 2008 två olika pensionsplaner i enlig-
het med bestämmelserna i kollektivavtal; förmånsbestämd plan 
för alla födda 1971 och tidigare samt premiebestämd plan för 
alla födda 1972 eller senare.

Bolaget har pensionsåtaganden för medarbetare födda 1955 
eller tidigare som ger den anställde rätt att sluta innan 65 års 
ålder. Beräknad skuld som ligger utanför tryggandelagen har 
reserverats.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Ak-
tuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas för aktuellt år. 
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med 
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och 
skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

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

KÄNSLIGHET FÖR RISKER HÄNFÖRLIGA TILL FÖRSÄKRINGSAVTAL
Avsättning för skadeförsäkringar är känsliga för förändringar i de 
väsentliga antaganden som antytts ovan. Nedanstående känslig-
hetsanalys har genomförts genom att mäta effekten på resultatet  

 
och det egna kapitalet av rimligt sannolika förändringar i några 
centrala antaganden. Effekterna har mätts antagande för anta-
gande, med övriga antaganden konstanta.

Bolagets resultat beror dels av försäkringsverksamheten och de 
försäkringsrisker som hanteras där, dels av placeringsverksam-
heten och finansiella risker. Risk och riskhantering är därför en 
central del av verksamheten i bolaget. Denna not omfattar kvan-
titativa och kvalitativa upplysningar om försäkringsrisker och 
finansiella risker.

Bolagets riskhantering
Bolagets riskhanteringsorganisation är uppbyggd så att huvud-
ansvaret för hanteringen av de risker som bolaget är utsatt för 
ligger på bolagets styrelse. Styrelsen fastställer de riktlinjer som 
ska gälla för riskhantering, riskrapportering, intern kontroll och 
uppföljning. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar 
delegerat ansvaret för riskhantering till den verkställande direk-
tören i bolaget.

Huvudsyftet med riskhanteringen är att säkerställa att riskerna 
identifieras, att riskvärderingen är objektiv och att kapitalbasen 
är tillräcklig i förhållande till riskerna. Detta är viktigt för att 
kunna garantera de utfästelser som gjorts gentemot kunderna.

Risker i skadeförsäkringsverksamheten
Försäkringstekniska risker består av både teckningsrisker och re-
servsättningsrisker, vilka beskrivs nedan.

teckningsrisk
Teckningsrisken är risken att den beräknade premien och öv-
riga intäkter i försäkringen inte kommer att motsvara de faktiska 
skade- och driftskostnaderna förknippade med försäkringen. 
Premiens bärkraftighet prövas årligen genom beräkning av för-

säkringsgrenens tekniska resultat. Till resultatet tillförs även be-
räknad kapitalavkastning på under året ej intjänade premier och 
övriga försäkringstekniska avsättningar. Under löpande år kan 
bärkraftigheten prövas vid behov och baseras på skattningar av 
det tekniska resultatet. För att premien skall betraktas som bär-
kraftig skall den på lång sikt förväntas ge en positiv marginal. 
Premieberäkning, riskurvalsregler, riskbesiktning och löpande 
riskuppföljning på avtalsnivå är de viktigaste instrumenten för 
att kontrollera premierisken.
 
Bolaget har interna riskurvalsregler inom livförsäkring på häst 
och lantbruksdjur för att säkerställa riktig bedömning och kvan-
tifiering av den risk som tecknas.
 
I femårsöversikten anges bolagets tekniska resultat de sista fem 
åren som visar det historiska utfallet av teckningsrisken. Bola-
gets exponering för annullationsrisk bedöms vara väldigt liten 
då samtliga premier faktureras vid avtalets ingång. Bolagets ex-
ponering för koncentrationsrisk bedöms vara liten. 

reservsättningsrisk
Reservsättningsrisken, dvs. risken för att de försäkringstekniska 
avsättningarna inte räcker för att reglera inträffande skador är 
väldigt begränsad avseende djurförsäkringar. Oftast sker utbetal-
ning direkt då skadan blir känd och registrerad i systemet. Det 
är endast i de fall då det är aktuellt med ersättning av större 
livvärden då skadereserver registreras över längre tid. I övrigt 
består skadereserven av den tid som åtgår mellan utbetalningen 
registreras och verkställs.

not 2 - Risker och riskhantering 
 

 

känslighetsanalys
                
kkr  Inverkan på resultat före skatt Inverkan på eget kapital 

1% andels förändring av totalkostnadsprocent 2 300  1 695   
1% förändring i premienivån  2 183  1 609 
1% förändring i skadeantal  1 613  1 189
10% förändring i premier för avgiven återförsäkring 289  213
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RISKHANTERING I SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSEN

Återförsäkring
Svelands portfölj består av en stor mängd små skadehändelser 
med snabb skadeutbetalning och endast ett fåtal större skador 
med längre duration. De fåtal större skador som kan inträffa 
är inom häst och lantbruksdjur. Dessa två produkter är därför 
återförsäkrade. Genom avgiven återförsäkring begränsas konse-
kvenserna av mycket stora skador och därmed kan storleken på 
exponeringarna hanteras och företagets egna kapital skyddas. 
Företagets excess of loss skydd täcker 100 % över 600 kkr (600 
kkr) (självbehåll) upp till 15 Mkr (15 Mkr) och ger skydd för två 
skador per år innan ny återförsäkringspremie behöver erläggas. 
Bolaget har under senaste fem åren utnyttjat återförsäkringen för 
1 skada. På balansdagen hade bolaget inga fordringar på åter-
försäkrare och återförsäkrarna hade ingen andel av oreglerade 
skador.

Avsättningar
Avsättning för okända skador omfattar avsättning dels för inträf-
fade men ej rapporterade skador (IBNR), dels för otillräcklig av 

 
 
 
sättning för rapporterade skador (IBNER). För varje månad sker 
en komplett beräkning av IBNR och IBNER för såväl veterinär-
vård som livvärde. Beräkningen sker dels efter trend - där senas-
te årets månatliga förändringar viktas till en genomsnittlig trend 
och dels genom en anpassning utifrån säsongsvariation. IBNR-
beräkning sker efter antalsutveckling där IBNR-antalet multipli-
ceras med snittkostnaden för den aktuella eftersläpningen som 
ska beräknas. IBNER beräkningen sker utifrån en beräkning av 
skadekostnadens trend för kända skador. Avsättningen görs per 
riskår och verksamhetsgren. I redovisningen bokas avsättningen 
på samma konton som avsättning för kända skador.

Skaderegleringskostnaderna för perioden sätts i relation till sum-
man av utbetalda försäkringsersättningar under samma period 
(för alla skadeår) och utgående avsättning för kända oreglerade 
skador (senaste skadeåret). Relationen tillämpas på periodens 
utgående avsättning för kända och okända oreglerade skador 
(för alla skadeår) för att bestämma storleken på avsättningen.

FINANSIELLA RISKER

I bolagets verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker 
som kreditrisk (motpartsrisk), marknadsrisk (ränte-, aktiekurs-, 
fastighet- och valutakursrisk) och likviditetsrisk.
I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamhe-
ten har bolagets styrelse, som ytterst ansvarig för den interna 
kontrollen i bolaget, fastställt riktlinjer och instruktioner för 
finansverksamheten i form av en finanspolicy. Syftet med fi-
nanspolicyn är att reglera hur finansförvaltningen inom Sveland 
Djurförsäkringar, ömsesidigt ska bedrivas samt hur de finansiella 
riskerna ska hanteras.
 
Policyn revideras årligen och beslutas av styrelsen. I denna po-
licy har företaget även tagit hänsyn till de legala krav (skuldtäck-
ning) som kan påverka hur bolaget får placera kapitalet.
Styrelsen har delegerat den löpande finansförvaltningen till fi-
nansrådet.
 
Finansrådet sammansättning omprövas och beslutas årligen vid 
styrelsen konstituerande sammanträde.

 
 
VD ansvarar för att de beslut som finansrådet eller styrelsen i sin 
helhet antar på kapitalförvaltningens område verkställs.
Riskkontrollfunktionen (compliance) granskar att finanspolicyn 
efterlevs, att kapitalförvaltningen utförs i enlighet med gällande 
regelverk samt att beslut fattade av styrelsen och finansrådet 
inom kapitalförvaltningen verkställs.
Målsättningen för kapitalförvaltningen är att under iakttagande 
av denna policy, externa tillämpliga regelverk och sunt affärsom-
döme, effektivt förvalta bolagets kapitaltillgångar och optimera
avkastningen på lång sikt samt att ha en effektiv riskkontroll 
inom kapitalförvaltningen.
Syftet med förvaltningen avseende konsolideringskapitalet är att 
på ett betryggande sätt ge en långsiktig hög avkastning på kapi-
talet. Långsiktigt avkastningsmål är 4 % i nominell avkastning.
I förvaltningen av skuldtäckningskapitalet ska säkerhet och lik-
viditet prioriteras.

FAKTISKA SKADEANSPRÅK jÄMFÖRT MED TIDIGARE UPPSKATTNINGAR

Skadekostnad (direkt djurförsäkring) exklusive skaderegleringskostnader före återförsäkring per skadeår (kkr)

                
Skadeår 2006 2007 2008 2009  2010  Totalt

uppskattad skadekostnad:

I slutet av skadeåret  93 164  106 041  144 811 147 940 154 369

- ett år senare 93 996 105 892 148 091 149 587

- två år senare  94 108 105 994 148 248

- tre år senare 94 108 106 012

-fyra år senare  94 108

Nuvarande skattning av
total skadekostnad 94 108  106 012  148 248  149 587  154 369 652 324

totalt utbetalt  94 108  106 012  148 166  149 587  143 253  641 126

Summa kvarstående
skadekostnad -  -  82  -  11 116  11 198

total avsättning upptagen
i balansräkningen -  -  82  -  11 116  11 198
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KREDITRISK

Med kreditrisk avses risken att någon av Svelands motparter inte 
kan fullgöra sina åtaganden och därigenom förorsaka en finan-
siell förlust.
Svelands kreditrisker avser placeringar i räntebärande värdepap-
per och avgiven återförsäkring. För att begränsa kreditrisken i 
placeringar i värdepapper finns begränsningar om hur mycket 
man kan placera hos olika emittenter. Dessa begränsningar styrs 
med utgångspunkt från gällande skuldtäckningsregler och bola-
gets finanspolicy.

Kreditrisken mot återförsäkringsgivare avser återförsäkringsford-
ringar och återförsäkrares andel av oreglerade skador. På ba-
lansdagen hade bolaget inga fordringar på återförsäkrare och 
återförsäkrarna hade ingen andel av oreglerade skador.

Bolaget har inga finansiella tillgångar som är förfallna till be-
talning eller som är nedskrivna. Bolaget har inte någon pant,  

 
 
annan säkerhet eller garantier, utställda av tredje part, för de 
finansiella tillgångarna.

MARKNADSRISK

Förändringar i räntesatser, valutakurser, aktiekurser, fastighets-
priser och råvarupriser påverkar marknadsvärdena på finansiella 
tillgångar.
Marknadsrisken är risken för att verkligt värde på, eller framtida 
kassaflöden från ett finansiellt instrument, varierar på grund av 
förändringar i dessa marknadsvärden.
För Svelands del är det ränte- och fastighetsriskerna som är de 
mest påtagliga riskerna, då företaget inte äger några aktier eller 
har någon direkt exponering mot valuta och råvaror.

LIKVIDITETSRISK

Likviditetsrisk är risken för att ett företag får svårigheter att full-
göra åtaganden som är förenade med finansiella och försäk-
ringstekniska skulder. Likviditetsrisken bedöms vara väldigt liten 
då bolaget präglas av en god likviditet samt att bolaget erhåller 
premieinkomsterna vid försäkringsavtalets ingång.
Möjligheten finns också att realisera placeringar vilket frigör lik-
viditet.

OPERATIVA RISKER

En operativ risk är risken för förluster till följd av mänskliga fel, 
felaktiga system, externa händelser eller icke ändamålsenliga 
processer. En central del av bolagets riskhantering är därför pro-
cessarbetet.

 
 
En tydlig och väl styrd process underlättar för medarbetare på 
alla nivåer inom vilka ramar verksamheten ska bedrivas. Varje 
enhet inom bolaget ansvarar för att förebygga operativa risker 
inom sitt område. En viktig del i utvecklingen av processer är 
att ta hänsyn till både medarbetares och kunders synpunkter. 
Riskanalyser genomförs kontinuerligt både på bolagsnivå och i 
den operativa verksamheten.
 
Compliancefunktionens uppgift är såväl strategisk som opera-
tiv planering utifrån bolagets mål, samt styrning och kontroll av 
koncernens regelefterlevnad.

FASTIGHETSRISK

Marknadsvärdet på företagets fastighetsbestånd är oförändrat 
och uppgår till 14,4 Mkr. Fastigheterna är belägna i Hässleholm 
och används som kontor och lager i företagets dagliga verksam 

 
 
het. Den mest betydande fastighetsrisken är att fastighetsvärde-
na går ned till följd av olika omvärldsförändringar.

RÄNTERISK

Ränterisk är risken för att verkligt värde på eller framtida kas-
saflöden från ett finansiellt instrument varierar på grund av  
förändringar i marknadsräntor. Företagets placeringar i räntebä-
rande värdepapper uppgår till 33,8 Mkr (39,7 Mkr) och består av 
aktieindexobligationer.

Några räntebärande finansiella skulder finns inte. Företagets ex-
ponering för ränterisk bedöms vara balanserad. Bolagets ränte-
portfölj består av AAA-ratade aktieindexobligationer. Medeldu-
rationen i ränteportföljen uppgick vid årskiftet till 2,35 år.

känslighetsanalys
                
kkr  Inverkan på resultat före skatt Inverkan på eget kapital 

Avkastningkravet ökar med 1%  -1 148  -846

Förändring av hyresnivåer med -10%  -2 342  -1 726

känslighetsanalys
                
kkr  Inverkan på resultat före skatt Inverkan på eget kapital 

1% parallell förflyttning uppåt i räntenivån  -2 146  -1 582

1% parallell förflyttning nedåt i räntenivån  637  470
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not 3  -  Anställda och personalkostnader

  

MEDELAnTALET AnsTÄLLDA 2010 2009

Kvinnor  43,3  47,3

Män  14,8  13,3

totalt  58,1  60,6

  

LÖnER oCH ERsÄTTninGAR 2010 2009

Styrelse och verkställande direktör
Löner och ersättningar  2 876  525

Sociala avgifter  901  176

-varav pensionsavgifter  351  -

 
tjänstemän, övriga anställda och fritidsombud
Löner och ersättningar  19 626  19 551

Sociala avgifter  5 926  7 917

-varav pensionsavgifter  2 139  2 025

Ersättning till ledande befattningshavare

Bolaget tillämpar principer för ersättningar som innebär att man 
kan identifiera, mäta, styra och internt rapportera de risker som 
dess verksamhet är förknippad med. Bolaget har en ersättnings-
modell som är förenlig med och främjar en effektiv riskhante-
ring. Utgångspunkten är att ersättningar och anställningsvillkor 
inte får uppmuntra till överdrivet risktagande men möjliggör att 
anställda och personer till ledande befattningshavare kan rekry-
teras och behållas.

Till anställd i ledande befattningar och som kan påverka bola-
gets risknivå räknas verkställande direktör och personer i bola-
gets ledningsgrupp.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befatt-
ningshavare utgörs av grundlön, övriga förmåner samt pensions-
kostnad. Några rörliga ersättningar förekommer ej till personer 
i ledande befattningar. Pensionsförmåner samt övriga förmåner 
följer vid varje tidpunkt gällande kollektivavtal för försäkrings-
branschen och/eller lokalt beslutad förmån som samtliga an-
ställda omfattas av.

Bolagets avtal med VD Anette Henriksson gäller med en ömse-
sidig uppsägningstid av sex (6) månader. Då anställningen varat 
ett (1) år och i det fall arbetsgivaren säger upp VD, äger VD där 

 
 
utöver rätt till ett avgångsvederlag med ett belopp motsvarande 
tre (3) månadslöner. Då anställningen varat två (2) år är samma 
avgångsvederlag sex (6) månadslöner. Avseende pensionsför-
måner för VD följer dessa principen att premien inte får över-
stiga motsvarande försäkringar enligt ITP-planen tecknade i SPP.  
Pensionsålder för VD följer det vid var tidpunkt gällande kol-
lektivavtal mellan FAO-FTF.

Beslutsprocess som tillämpas ifråga om ersättning  
till ledande befattningshavare

Styrelsen handlägger överenskommelser med verkställande di-
rektören avseende grundlön, pensionsförmån och övriga förmå-
ner i samband med kalenderårets sista styrelsemöte. Ersättning 
till övriga ledande befattningshavare beslutas av verkställande 
direktör enligt principer för löner och villkor enligt av styrelsen 
fastställd ersättningspolicy. Till styrelsens ordförande och leda-
möter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Arbetstagar-
representanter erhåller inget arvode.
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 Styrelsearvode/ Pensions
 grundlön avgifter totalt 

Styrelsens ordförande Göran Rydén  109  -  109

Styrelsens ordförande Ebbe Weiderup  76  -  76

Styrelseledamot Kjell Bjärklid  59  -  59

Styrelseledamot Magnus Bosson  71  -  71

Styrelseledamot Leif Johnsson  75  -  75

Styrelseledamot Chris Danielsson  110  -  110

Styrelseledamot Ebbe Weiderup  85  -  85

Styrelseledamot Anna Kajson  45  -  45

Styrelseledamot Madeleine Lilliehöök  16  -  16

Styrelseledamot Cecilia Hollerup  47  -  47

Verkställande direktörer  2 183  351  2 534

Andra ledande befattningshavare  1 851  795  2 646

Totalt  4 727  1 146  5 873

  

kÖnsFÖRDELninG i FÖRETAGsLEDninGEn 2010 2009

Andel kvinnor

Styrelsen  43%  38%

Övriga ledande befattningshavare  33%  0%

  

sJUkFRÅnVARo 2010 2009

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid  4,12%  4,62%

Andel av den totala sjukfrånvaron som avser
sammanhängade sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer  49,85%  26,52%

Sjukfrånvaron fördelad efter kön:

 Män  0,70%  0,63%

 Kvinnor  5,30%  5,77%

Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:

 29 år eller yngre  0,98%  1,82%

 30-49 år  6,29%  7,12%

 50 år eller äldre  1,14%  0,37%

  

not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 

 2010 2009

kPMg
Revisionsuppdrag  372  287

Skatterådgivning  109  61

Övriga tjänster  196  51

Totalt  677  399

Sten Hansson
Revisionsuppdrag  11  17

Totalt  11  17

n o T E R
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not 5 Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)

  

 2010 2009

Direkt försäkring, Sverige  226 002  218 826

Mottagen återförsäkring  227  234

Summa  226 229  219 060

not 8 Utbetalda försäkringsersättningar

  

 2010 2009

Utbetalda försäkringsersättningar  -161 184  -151 041

Utbetalda driftskostnader  -5 135  -4 873

 -166 319  -155 914

Återförsäkrares andel i utbetalda försäkringsersättningar  -  102

Återförsäkrares andel i utbetalda driftskostnader  -  12 

 -  114

Summa utbetalda försäkringsersättningar  -166 319  -155 800

not 6 Resultat av avgiven återförsäkring

  

 2010 2009

Premiekostnad i avgiven återförsäkring  -3 600  -3 029

Återförsäkrarens andel av utbetalda försäkringsersättningar  -  114

Återförsäkrarens andel av förändring i avsättning
för oreglerade skador  -  -82

Återförsäkrarens andel av förändring i ej intjänade 
premier och kvardröjande risker  707  -

Summa  -2 893  -2 997

not 7 kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

Kapitalavkastning som överförs till försäkringsrörelsen har beräknats enligt kalkylränta på 0,60 % vilket motsvarar medelvärdet av 
ränta för 180-dagars statsskuldväxlar. Kapitalavkastningen har sedan räknats ut med medeltalet av försäkringstekniska avsättningar 
som kapitalunderlag.
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not 9 Driftskostnader

  

 2010 2009

Funktionsindelade driftskostnader
Anskaffningskostnader  -2 379  -2 257

Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader  72  260

Administrationskostnader  -41 407  -36 130

Provisioner för förmedlade försäkringar  791  622

driftskostnader netto  -42 923  -37 505

kostnadsslagsindelade driftskostnader
Personalkostnader  -33 309  -29 681

Lokalkostnader  -2 641  -1 877

Ombudsersättningar  -2 422  -2 041

Avskrivningar  -5 998  -1 531

not 10 kapitalavkastning, intäkter

  

 2010 2009

driftsöverskott från byggnader och mark
Övrigt, hyresintäkter  1 176  1 640

Övrigt, driftskostnader  -1 705  -1 521

 -529 119

erhållna utdelningar  -  267  
 

ränteintäkter
Obligationer och andra räntebärande värdepapper  15  203

Övriga ränteintäkter  680  468

 695  671

realisationsvinster, netto
Räntebärande värdepapper  508  427

Övriga placeringstillgångar  -  464

 508  891

Summa kapitalavkastning, intäkter  674  1 948

not 11 orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar

  

 2010 2009

Byggnader och mark  292  292

Aktier och andelar  3 035  -56 510

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  7 023  1 825

Summa orealiserade vinster och förluster  10 350  -54 393

Övriga driftskostnader  -1 623  -5 342

totala driftskostnader  -45 993  -40 472

Avgår:
Skaderegleringskostnader  5 135  4 873

Kapitalförvaltningskostnader  -360  -385

Fastighetskostnader  -1 705  -1 521

driftskostnader netto  -42 923  -37 505
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not 12 kapitalavkastning, kostnader

  

 2010 2009

Kapitalförvaltningskostnader  -360  -385

 

räntekostnader mm
Övriga räntekostnader  -7  -

 -7  -

Av- och nedskrivningar
Byggnader och mark  -399  -399

 -399  -399

realisationsförlust, netto
Aktier och andelar  -  -4 476

Räntebärande värdepapper  -5 322  -

Övriga placeringstillgångar  -1 937  -786

 -7 259  -5 262

Summa kapitalavkastning, kostnader  -8 025  -6 046

not 13 Årets nettovinst eller nettoförlust per kategori av finansiella instrument

Finansiella tillgångar identifierade som poster värderade
till verkligt värde över resultaträkningen 2010 2009

Aktier och andelar  3 035  -60 987

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  2 210  2 253

Övriga placeringstillgångar  -1 937  -322

Summa  3 308  -59 056

not 14 Andra immateriella tillgångar

 2010 2009

immateriella tillgångar
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde  18 160  18 160

Årets inköp  -  -

utgående ackumulerat anskaffningsvärde  18 160  18 160

Ingående ackumulerade avskrivningar  -  -

Årets avskrivningar  -4 589  -

utgående ackumulerade avskrivningar  -4 589  -

Bokfört restvärde  13 571  18 160

Bolaget förvärvade 30 december 2009 försäkringssystemet från det dåvarande dotterbolaget Sveland Sakförsäkringar AB för  
det bokförda värdet. Första avskrivningsåret är 2010.



Mervärde för människa och djur 31

n o T E R

not 15 Byggnader och mark

   

 industrifastighet kontor- & affärsfastighet totalt

Antal (st)  1  1  2

Anskaffningsvärde (kkr)  4 185  8 138  12 323

Verkligt värde (kkr)  3 900  10 500  14 400

Bokfört värde (kkr)  3 900  10 500  14 400

Bokfört värde (kr/m2)  7  8  8

Ytvakansgrad (%)  -  -  -

Direktavkastning (%)  11,5%  11,5%  11,5%

Taxeringsvärde (kkr)  1 694  6 290  7 984

Geografisk fördelning
Fastigheterna är belägna i Hässleholms kommun

Värdering
Då det tecknades köpekontrakt för båda fastigheterna under december 2010 är värderingen enligt dessa. Verkligt värde och bokfört 
värde har anpassats till försäljningspris. Då alla kostnader, intäkter och risker för fastigheterna ligger kvar hos säljaren tills tillträde, 
ska inte fastighetsförsäljningen resultatavräknas i bokföringen förrän vid tillträdet då alla rättigheter och skyldigheter övergår till 
köparen. Tillträde sker februari 2011 avseende industrifastigheten respektive juni 2011 avseende kontors- och affärsfastigheten.

Försäljningsresultatet efter återläggning av värdeminskningsavdrag men före skatt beräknas bli:

 

 industrifastigheten kontors- & affärsfastigheten

Försäljningpris (kkr)  3 900  10 500

Avgår anskaffningsvärde (kkr)  -4 185  -8 138

Försäljningsresultat (kkr)  -285  2 362

KÄNSLIGHETSANAYLS 

Parameter Förändring +/- Förändring av marknadsvärde +/-

Marknadshyror  10%  2 342

Marknadshyror  -10%  -2 342

Vakans  1%  -234

Vakans  -1%  234

Direktavkastningskrav  1%  -1 148

Direktavkastningskrav  -1%  1 366

Andel av fastigheten som används i den egna verksamheten
Bolaget utnyttjar 100% av kontors- och affärsfastigheten, samt kontorsdelen i industrifastigheten som huvudkontor varför 
det karaktiseras som rörelsefastighet. Övrig yta fungerar som lager och arkiv för bolaget.
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not 16 Aktier och andelar i koncernföretag

  

 2010 2009

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde  82 789  82 789

Förvärv  4 053  -

Avyttrat  -86 842  -

utgående ackumulerade anskaffningsvärden  -  82 789

Ingående ackumulerade nedskrivningsvärden  -62 363  -

Återförd nedskrivning/nedskrivning  17 158  -62 363

Avyttrat  45 205  -

utgående ackumulerade nedskrivningsvärden  -  -62 363

Ingående bokfört värde  20 426  82 789

Förvärv bokfört värde  4 053  -

Återförd nedskrivning/nedskrivning  17 158  -62 363

Avyttrat bokfört värde  -41 637  -

utgående bokfört värde  -  20 426

kommentarer:
Aktierna i dotterföretaget Sveland Sakförsäkringar AB är avyttrade. Köparens tillträdesdag till Sveland Sak var den 1 april 
2010. Dotterföretagsaktierna är sålda med förlust men förlusten går ännu inte att exakt fastställa eftersom det har uppkom-
mit en tvist kring aktieöverlåtelseavtalet. Slutlikvid har därför ännu ej erlagts och förlusten anses inte realiserad förrän 
slutlikviden är erlagd.

Förlusten är delvis konstaterad. Ett försäljningsvärde per 2010-04-01 har fastställts genom en värderingsteknik, som bygger 
på beräkning av ”Slutlig Köpeskilling” enligt AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 30 december 2009 mellan säljarna till Sveland 
Sakförsäkringar AB och Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag. Enligt denna beräkning är försäljningsvärdet 41 637 kkr. 
Ackumulerat anskaffningsvärde är 86 842 kkr. Konstaterad förlust (ackumulerad nettonedskrivning) per 2010-04-01 uppgår 
därmed till 45 205 kkr.

Placeringstillgången har på köparens tillträdesdag 2010-04-01 ändrat karaktär och klassas från detta datum som ”Fordran 
ej erlagd slutlikvid för sålda aktier”. Avyttrat bokfört värde (beräknat försäljningsvärde) för aktierna i dotterföretaget utgör 
ingångsvärde 41 637 kkr för tillgången ”Fordran ej  erlagd slutlikvid för sålda aktier”.

not 17 Aktier och andelar

   

svenska onoterader aktier och andelar Antal  2010  2009

Verkligt värde  10  3  3

Anskaffningsvärde  10  3  3

Summa svenska onoterade aktier och andelar   3  3

not 18 Aktieindexobligationer

   

Värdepapper utgivna av 2010  2009

Svenska kommuner:

Verkligt värde  33 810  39 737

Anskaffningsvärde  36 324  43 275

Övriga svenska emittenter:

Verkligt värde  -  -

Anskaffningsvärde  -  6 000

Summa Aktieindexobligationer  33 810  39 737
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not 20 Återförsäkrares andel av avsättning för ej intjänade premie och kvardröjande risker

   

 2010  2009

Ingående balans  -  -

Förändring av återförsäkrares andel i avsättning 
för ej intjänade premier och kvardröjande risker  707  -

utgående balans  707  -

not 21 Återförsäkrares andel av avsättning för oreglerade skador

   

 2010  2009

Ingående balans  242  324

Förändring av återförsäkrares andel i avsättning  
för oreglerade skador  -  -82

utgående balans  242  242

not 22 Fordringar avseende direkt försäkring

   

 2010  2009

Fordringar på försäkringstagare  42 118  41 023

Fordringar hos övriga försäkringsbolag  -  350

Summa fordringar avseende direkt försäkring  42 118  41 373

not 19 kategorier av finansiella tillgångar och skulder och deras verkliga värden

Redovisade värden för finansiella tillgångar och skulder per värderingskategori   

Finansiella tillgångar identifierade som poster  
värderade till verkligt värde över resultaträkning 2010  2009
 
Aktier och andelar  3  3

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  33 810  39 737

Summa finansiella tillgångar  33 813  39 740

Finansiella tillgångar nivåfördelning

 nivå 1  nivå 2  nivå 3
 
Aktier och andelar  -  -  3
Obligationer och andra räntebärande värdepapper  -  33 810  -

Summa finansiella tillgångar  -  33 810  3

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

Bolaget har inga finansiella skulder
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not 23 Fordringar avseende återförsäkring

   

 2010  2009

Fordringar återförsäkring  -  713

Summa fordringar avseende återförsäkring  -  713

not 25 Övriga fordringar

   

 2010  2009

Övriga fordringar  1 923  7 642

Summa övriga fordringar  1 923  7 642

not 24 Fordran ej erlagd slutlikvid för sålda aktier

   

 2010  2009

Ingående bokfört värde  -  -

Förvärv (överf bokf värde från Aktier och andelar 
 i koncernföretag)  41 637  -

 41 637  -
Nedskrivning  -14 124  -

 27 513  -
Utbetald likvid à-conto från köparen  -11 873  -

utgående bokfört värde  15 640  -

kommentarer:
Fordringsbeloppet har sitt ursprung i de avyttrade aktierna i dotterföretaget Sveland Sakförsäkringar. Slutlikvid för aktierna har ännu 
ej erlagts. Tillgången ändrade karaktär på köparens tillträdesdag för aktierna (2010-04-01). Från detta datum klassas tillgången som 
”Fordran ej erlagd slutlikvid för sålda aktier”.

Ingångsvärdet för fordringsbeloppet, 41 637 kkr, är fastställt genom en värderingsteknik, som bygger på beräkning av ”Slutlig Kö-
peskilling” enligt AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 30 december 2009 mellan säljarna till Sveland Sakförsäkringar AB och Trygg-Hansa 
Försäkringsaktiebolag.

Det har uppkommit en tvist kring aktieöverlåtelseavtalet och ”Slutgiltig Köpeskilling” kommer att fastställas i en skiljedom. Därför 
klassas en del av fordringsbeloppet som en osäker fordran. Fordringsbeloppet är nedskrivet med 14 124 kkr. Vid en jämförelse med 
föregående års värdering innebär utgående bokfört värde att 3 034 kkr av nedskrivningsbeloppet har återförts i årets bokslut. 
Bokfört värde bygger på en mycket försiktig bedömning av ”Slutgiltig Köpeskilling” enligt skiljedom.



Mervärde för människa och djur 35

n o T E R

not 26 Materiella tillgångar och varulager

   

 2010  2009

inventarier
Ingående anskaffningsvärde  10 190  12 110

Årets inköp  895  159

Försäljningar och utrangeringar  -617  -2 079

utgående ackumulerat anskaffningsvärde  10 468  10 190

Ingående ackumulerade avskrivningar  -7 662  -8 047

Årets avskrivningar  -1 410  -1 529

Försäljningar och utrangeringar  398  1 914

utgående ackumulerade avskrivningar  -8 674  -7 662

Bokfört planenligt restvärde  1 794  2 528
 
Avskrivning sker med 20% på anskaffningsvärdet

 
Varulager
Lager, reklam och försäljningsmateriel  -  1 032

Summa materiella tillgångar och varulager  1 794  3 560

not 27 Förutbetalda anskaffningskostnader

   

Företagets avsättning på 1 152 kkr (1 080 kkr) har en avskrivningstid inom ett år.

not 28 Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

   

 ej intjänade premier kvardröjande risker  totalt

Ingående balans  106 470  -  106 470

Under räkenskapsåret intjänade premier
från tidigare räkenskapsår  -106 470  -  -106 470

Årets avsättning  111 520  -  111 520

utgående balans  111 520  -  111 520

not 29 Avsättning för oreglerade skador

  inträffade, men ej Avsättning för
 inträffade och rapporterade skador skadereglerings-
 rapporterade skador (iBnr) kostnad totalt

Ingående balans  7 621  10 221  487  18 329

Reglerade skador från 
tidigare räkenskapsår  -7 621  -10 221  -487  -18 329

Årets avsättning  2 595  10 235  447  13 277

utgående balans  2 595  10 235  447  13 277
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not 30 Avsättning för pensioner utöver tryggandelagens regler

   

 2010  2009

Ingående avsättning för pensioner utöver  
tryggandelagens regler  436  409

Årets avsättning  83  27

utgående avsättning för pensioner utöver  
tryggandelagens regler  519  436

not 32 skulder avseende direkt försäkring

   

 2010  2009

Skulder till försäkringstagare  8 458  9 355

Summa skulder i direkt försäkring  8 458  9 355

not 31 skatt på årets resultat samt avsättning för skatter

   

 2010  2009

Aktuell skattekostnad (-) / [skatteintäkt(+)]
Periodens skattekostnad / (skatteintäkt)  -3 086  -

Justering av skatt hänförlig till tidigare år  5  -

 
uppskjuten skattekostnad (-) / [skatteintäkt(+)]
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader  -55  -70

Uppskjuten skatteintäkt underskottsavdrag  -579  -3 682

total redovisad skattekostnad  -3 715  -3 752
 
Avstämning av effektiv skatt

resultat före skatt  14 060  -48 148
Skatt enligt gällande skattesats 26,3%  -3 698  12 663

Ej avdragsgilla kostnader enligt skattesats 26,3%  -24  -16 425

Ej skattepliktiga intäkter  2  10

Skatteeffekter av underskott från tidigare år  5  -

redovisad effektiv skatt  -3 715  -3 752
 
Avsättning för skatter

Aktuell skatt fordran (+) / skuld (-)
-inbetald preliminärskatt  2 103  5 189

-övriga skattefordringar/skatteskulder  221  69

 2 324  5 258

uppskjuten skatt fordran (+) / skuld (-)
-placeringstillgångar  -1 413  -1 337

-pensionsavsättningar  136  115

-underskottsavdrag  -  574

 -1 277  -648

Summa avsättningar för skatter  1 047  4 610
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not 34 Övriga skulder

   

 2010  2009

Övriga skulder  1 616  2 130

Summa övriga skulder  1 616  2 130

not 33 skulder avseende återförsäkring

   

 2010  2009

Skulder avseende återförsäkring till andra bolag  287  -

Summa skulder avseende återförsäkring 287 -

not 35 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder

Denna tabell visar en analys av tillgångar och skulder utifrån de förväntade tidpunkterna för återvinning
eller bortbokning av samtliga tillgångar och skulder i balansräkningen. 
   
tillgångar Högst 1 år längre än 1 år  totalt

Immateriella tillgångar  -  13 571  13 571

Byggnader och mark  14 400  -  14 400

Andra finansiella placeringstillgångar  -  35 204  35 204

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar  949  -  949

Fordringar  62 005  -  62 005

Andra tillgångar  103 612  1 794  105 406

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 698  -  1 698

Summa tillgångar  182 664  50 569  233 233
 
Avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar

(före avgiven återförsäkring)  124 797  -  124 797

Andra avsättningar  1 277  519  1 796

 
Skulder
Skulder avseende direkt försäkring  8 458  -  8 458

Skulder avseende återförsäkring  287  -  287

Övriga skulder  1 616  -  1 616

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 790  -  3 790

Summa avsättningar och skulder  140 225  519  140 744

not 36 Upplysningar om närstående

 Som närstående nyckelpersoner räknas styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt nära familjemedlemmar till 
dessa personer. 
 
transaktioner mellan Sveland djurförsäkringar, ömsesidigt och dess styrelse och ledning
Ersättningar till närstående nyckelpersoner framgår av not 3, Anställda och löner. I övrigt förekommer inga transaktioner med 
dessa personer eller deras närstående utöver normala kundtransaktioner.



styrelsens namnunderskrifter   
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen 2011-03-08.
Resultat- och balansräkningen blir föremål för fastställelse på stämman 2011-06-11.    
      
   

 

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats den 9 mars 2011    
 
 
 

 ronnie Wernersson  
 Auktoriserad revisor  
 KPMG AB        
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sveland Djurförsäkringar, ömsesidigt. Org nr 545000-7165

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning i Sveland Djurförsäkringar, ömsesidigt för år 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lag om årsredovisning i försäkringsföretag tillämpats vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernre-
dovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen 
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räken-
skapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens 
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när 
de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 
mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med försäkringsrörelselagen, lag om årsredovisning i försäkringsföretag eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger 
oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lag om årsredovisning i försäkringsföretag 
och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i 
Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, 
behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Hässleholm den 9 mars 2011
  
  

 KPMG AB 
 ronnie Wernersson   
 Auktoriserad revisor 
   
   

Granskningsrapport

Till bolagsstämman i Sveland DJurförsäkringar, ömsesidigt. Org nr 545000-7165

Jag har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2010. Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed.

 Jag har vid min granskning inte funnit något annat än att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Enligt min bedömning föreligger 
inte någon anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Hässleholm den 9 mars 2011
  
  

 Sten Hansson
 av bolagsstämman i 
 Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt
 utsedd lekmannarevisor



40

V A L D A  R E P R E s E n T A n T E R

STyRELSE

ordinarie ledamöter
Ebbe Weiderup  till 2011 
Leif Johnsson till 2014
Chris Danielsson  till 2011
Kjell Bjärklid  till 2012 
Magnus Bosson  till 2013  
Anna Kajson  till 2013
Cecilia Hollerup  till 2014
Ziss Stålhandske  personalrepr.
Ingela Bengtsson  personalrepr. suppl 

Hedersledamot
Hans Truedsson Råå

REVISoRER

Av bolagsstämman valda

KPMG AB med ansvarig
auktoriserad revisor Ronnie Wernersson

Lekmannarevisor
Sten Hansson

FULLMÄKTIGE

ordinarie
Christoffer Sylvan Gamla Lerberget
Sten Hansson Skurup
Lennart Grönvall Lund
Lennart Nilsson Önnestad
Mats Ingvarsson Tomelilla
Glenn Oredsson Hässleholm
Ewa Saxentorp Vårgårda
Christina Sjölander-Johansson Bollebygd
Stina Rudérus Väse 
Helena Richardsson Göteborg
Anders Klinth Färjestaden
Maria Lindgren Växjö 
Margareta Fridh Hestra
Anders Hantoft Laholm 
Eva Häll Mjölby
Carina Sandell Linköping 
Staffan Pettersson Enköping 
Gert Hellman Uppsala 
Kersti Lychnell Uppsala 
Cecilia Jareholm Sala 
Helena Wallin Uppsala 
Stina Rosenlund Sala 
Barbro Nordlöf Skog

suppleanter
Birgitta Ernblad Bjärred
Tobias Grönberg Södra Sandby
Ingrid Rydkvist Hörby
Ulrika Svensson Karlshamn
Jeanette Joelsson Hästveda
Fredrik Nilsson Sjöbo
Birgitta Persson Ödåkra
Niclas Swerre Bjärred
Anita Skoglund Alingsås
Eva Stranne Grästorp
Kenneth Pettersson Laholm
Jörgen Tolversson Vessigebro
Liane Josefsson Valla
Margareta von Wachenfeldt Rimforsa 
Gunilla Swartling Täby 
Eva Spegel Lindmark Stockholm 
Annika Arosenius Enköping 
Peter Ljungberg Norrtälje 
Christina Elvekjaer Norrtälje
Elisabeth Särenfors Enköping 
Per Olof Öhman Östersund
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s T Y R E L s E n

Ebbe Weiderup
Ordförande

Magnus Bosson

Anette Henriksson
Verkställande direktör

Leif Johnsson Anna Kajson

Chris Danielsson  
Vice ordförande

Cecilia Hollerup

Kjell Bjärklid

Ziss Stålhandske 
Personalrepresentant
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Avvecklingsresultat. I bokslutet görs reservationer för skador 
som inte är slutreglerade vid räkenskapsårets utgång. Reserva-
tionen är en skuldpost och benämns avsättning för oreglerade 
skador. Den bedömning av kommande utbetalningar som gjorts 
kan emellertid av olika skäl visa sig felaktig. Om det beräknade 
ersättningsbeloppet för en skada visar sig vara övervärderat, 
uppstår en avvecklingsvinst när ersättningsbeloppet bedöms på 
nytt eller när skadan slutregleras. Om beloppet undervärderats 
blir det på motsvarande sätt en avvecklingsförlust.

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

direkt försäkring. Försäkringsavtal som bolaget ingår med för-
säkringstagare utan förmedling av annat försäkringsbolag.

driftskostnader. Driftskostnader är en sammanfattande benäm-
ning på kostnader för försäljning, förvaltning och administration.

driftskostnadsprocent. Driftskostnader i förhållande till premie-
intäkt efter avgiven återförsäkring.

ej intjänade premier. En skuldpost, som motsvarar den del av 
premieinkomsten som vid bokslutet hänför sig till nästkom-
mande år.

erforderlig solvensmarginal. Enligt lagstiftningen krävs det ett 
minimikapital för att driva försäkringsverksamheten. Den nivå 
på minimikapital som krävs i det enskilda bolaget kallas erfor-
derlig solvensmarginal.

Fer. Den del av försäkringsaffären som ett försäkringsbolag själv 
står risken för benämnes affär för egen räkning (förkortat fer). 
Affär för egen räkning (fer) är med andra ord den del av brut-
topremier och bruttoskador som återstår när avdrag gjorts för 
avgiven återförsäkring.

Försäkringsersättningar. Utbetalda försäkringsersättningar 
plus oreglerade skador vid årets slut minus oreglerade skador 
vid årets början. En del av försäkringsersättningarna utgörs av 
reservavvecklingsresultat. Dessutom ingår driftskostnader för 
skadereglering.

Försäkringstekniska avsättningar. Sammanfattande benämning 
på avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 
samt avsättning för oreglerade skador.

kalkylränta. Eftersom premierna betalas i förskott och viss tid 
förflyter från det en skada inträffar till dess ersättning utbetalas, 
uppsamlas hos bolaget ett kapital som ger avkastning. Den be-
räknade räntan på detta kapital kallas kalkylränta. Denna ränta 
överförs i resultaträkningen från finansrörelsen till försäkrings-
verksamheten.

kapitalbas. Summan av eget kapital, obeskattade reserver samt 
uppskjuten skatt. Avdrag görs för immateriella tillgångar.

konsolideringsgrad. Förhållandet mellan konsolideringskapital 
och premieinkomst för egen räkning, uttryckt i procent. Konsoli-
deringsgraden, beräknad på detta sätt, är det mått på kapital-
styrka hos försäkringsbolag som normalt används.

konsolideringskapital. Sammanfattande benämning på eget 
kapital, obeskattade reserver samt uppskjuten skatt.

kvardröjande risker. Om reserven för ej intjänade premier be-
döms otillräcklig för att täcka förväntade skade och driftskostna-
der för det gamla försäkringsbeståndet fram till nästa förfallodag, 
skall avsättning för kvardröjande risker ske.

Oreglerade skador. De skador som inträffar under räkenskaps-
året hinner av olika skäl inte alltid slutregleras före årets utgång. 
I bokslutet måste därför en avsättning göras för beräknade, ännu 
inte utbetalda försäkringsersättningar. Denna skuldpost kallas 
”Avsättning för oreglerade skador”.

Placeringstillgångar. De pengar som betalas in och som inte 
behövs i den löpande rörelsen placeras enligt myndigheternas 
föreskrifter och i övrigt på bästa sätt för att ge god avkastning 
och värdetillväxt. Placeringstillgångar är en sammanfattande 
benämning på bolagets “lager” av statspapper, obligationer, 
förlagsbevis, aktier, fastigheter och lån.

Premieinkomst. Motsvarar under året influtna premie belopp. 
Istället för premieinkomst används ofta den kortare benäm-
ningen premier.

Premieintäkt. Avser, kort uttryckt, den premieinkomst som 
belöper på räkenskapsåret. Premierna inbetalas vid skilda förfal-
lodagar under året och avser som regel en försäkringstid av ett 
år. Denna del av premie inkomsten, som avser påföljande år, 
redovisas i bokslutet som en skuldpost och kallas ej intjänade 
premier. Motsvarande skuldpost vid räkenskapsårets början 
frigörs och är en intäkt för det aktuella året. Premieintäkten för 
året består av följande poster: Ej intjänade premier vid årets bör-
jan plus premieinkomst under året minus ej intjänade premier 
vid årets slut.

Skadeprocent. Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäk-
ring i förhållande till premieintäkt efter avgiven återförsäkring.

Säkerhetsreserv. Säkerhetsreserven är en buffert ur vilken man 
kan göra uttag för att täcka förluster. Reserven är till för att 
utjämna svängningar i resultatet som beror på slumpmässiga 
variationer eller i övrigt svårbedömda faktorer.

utjämningsfond. Skadeförsäkringsrörelse är av naturliga skäl ut-
satt för betydande svängningar i årsresultaten, främst beroende 
på antalet storskador och deras omfattning. För att utjämna 
dessa variationer har till och med år 1990 skattefri avsättning 
kunnat ske till en fond, som kallas utjämningsfond. Ytterligare 
avsättning får inte göras. Förlust på själva försäkringsrörelsen, i 
inkomstskattelagens mening, får täckas genom användning av 
fonden. Härefter eventuellt kvarstående förlust på rörelsen i dess 
helhet får också täckas genom användning av denna fond.

Återförsäkring. Om ett försäkringsbolag inte kan eller vill bära 
hela den ansvarighet som det iklätt sig gentemot försäkringsta-
garna återförsäkrar bolaget, delvis de tecknade försäkringarna 
hos ett annat bolag. I det förstnämnda bolaget talas om avgiven 
återförsäkring och hos det sistnämnda bolaget om mottagen 
återförsäkring (indirekt försäkring).

o R D F Ö R k L A R i n G A R



Mervärde för människa och djur 43



Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt
Box 31, 281 21 Hässleholm

Tel. 0451-38 30 00
www.sveland.se


