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Innehåll

Om Agria Djurförsäkring

Specialister på djur- och 
grödaförsäkring
Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för 
djur- och grödaförsäkring och ett dottervarumärke till Länsförsäk-
ringar. Agrias kärnvärden är nära, innovativa, engagerande och enkla. 
Det innebär att Agria är en del av djurvärlden – vi strävar efter att göra 
livet med djur enkelt och glädjefyllt. Agria driver djurförsäkringar med 
ett stort mått av empati och har ett stort engagemang i att skapa 
trygghet för djur och djurägare.

Agrias starka varumärke byggs bland annat genom ett stort enga-
gemang i djurens hälsa och forskningsprogram. Agria deltar vid olika 

djurevenemang – tävlingar, utställningar och clinics. I Agrias samar-
bete med flera djurägarorganisationer, som exempelvis de nordiska 
kennelklubbarna och olika avelsklubbar, har vi en ständig dialog med 
våra kunder. 

Agrias höga marknadsandel i Sverige begränsar framtida tillväxt 
vilket har gjort att vi söker nya marknader. I dagsläget finns Agria i 
Danmark, Norge, Storbritannien, Finland och i Frankrike. Där fortsätter 
vi bygga Agrias varumärke med samma verktyg och framgångar som i 
Sverige.
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Länsförsäkringar 
Sak Försäkrings AB

Kort om  
Länsförsäkringar
Länsförsäkringar består av 23 lokala och 
kundägda länsförsäkringsbolag och det 
gemensamt ägda Länsförsäkringar AB 
med dotterbolag. Genom sitt länsför-
säkringsbolag får kunderna en helhet 
inom bank, försäkring, pension och fast-
ighetsförmedling. Länsförsäkringsbola-
gen ägs av försäkringskunderna; det 
finns inga externa aktieägare och kun-
dernas behov och krav är alltid det pri-
mära uppdraget. Grundläggande är en 
långsiktig omsorg om kundernas pengar 
och trygghet. Länsförsäkringsgruppen 
har tillsammans 3,9 miljoner kunder och 
7 500 medarbetare.

Filial Storbritannien
Filial Norge
Filial Finland
Filial Danmark
Filial Frankrike

Agria Pet Insurance Ltd
Agria Vet Guide AB

Länsförsäkringar AB1)

23 lokala länsförsäkringsbolag

3,9 miljoner kunder

Länsförsäkringar 
Bank AB

Länsförsäkringar 
Fondliv Försäkrings AB

Länsförsäkringar 
Liv Försäkrings AB2)

1) Från 2020-12-30 är Länsförsäkringar ABs legala bolagsnamn 
Gamla Länsförsäkringar AB, men benämns Länsförsäkringar 
AB genomgående i denna årsredovisning. 

2) Bolaget bedrivs enligt ömsesidiga principer och konsolideras 
inte i Länsförsäkringar AB.

Försäkringsaktiebolaget Agria



Det finansiella  
året 2020
Årets resultat Uppgifter inom parentes avser 2019

 • Resultat före boksluts dispositioner och skatt uppgick till 98 (123) Mkr.

 • Försäkringstekniskt resultat ökade till 66 (64) Mkr, främst på grund av stark tillväxt.

 • Premieinkomsten ökade med 14 procent till 4 481 (3 928) Mkr, med fortsatt stark tillväxt i både  
Sverige och de utländska verksamheterna.

 • Totalkostnadsprocenten uppgick till 98 (98).

Nyckeltal
Procent 2020 2019 2018 2017 2016

Totalkostnadsprocent 98 98 94 92 90

Räntabilitet på eget kapital1) 9 10 15 22 22

Total kapitalavkastning 2,4 4,1 –1,6 0,5 1,1

Kapitalkvot2) 163 155 174 175 159

1) Resultat före bokslutsdispositioner minus schablonskatt 21,4 procent i förhållande till genomsnittligt eget kapital  
inklusive 78,6 procent av obeskattade reserver. För årtalen 2016–2018 har procentsatserna 22,0 respektive 78,0 använts.

2) Kapitalkvot enligt Solvens II regler (SII). Kvoten beräknas genom att kapitalbasen värderad enligt SII sätts i relation till 
solvenskapitalkrav enligt SII, partiell intern modell.
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M ånga människor använde den nya vardagen till att 
förverkliga en önskan om att äga ett husdjur eller  
en häst. Att ha ett husdjur som sällskap vid sin sida  
i svåra tider betyder mycket för människan, det visar 

vår undersökning där 98 procent av djurägarna bekräftade att djuret 
har hjälpt dem till en bättre vardag under pandemin. 

Med allt fler djur som familjemedlemmar följde en stark efterfrågan 
på djurförsäkringar. Vårt bestånd nådde nya rekordnivåer och jag får 
med stolthet upprepa budskapet från förra året – ”fler djur än någon-
sin”. Det förtroende som vi har fått från så många djurägare förplikti-
gar och vi ser fram emot att leverera på vår mission att skapa trygg-
het till både djur och människor. 

Agria Vet Guide
Många djurägare äger nu sitt första djur. Det betyder mycket glädje 
och härliga stunder tillsammans men kan också innebära oro för sitt 
djur och behov av veterinärvård. Under år 2020 såg vi skadekostna-
derna öka till nya nivåer. Det är inte bara vårdkostnaden för behand-
lingar som ökar utan även hur ofta djurägarna tar sitt djur till veteri-
nären, alltså skadefrekvensen. Här ser jag att Agria har ett ansvar för 
att skapa ökad medvetenhet hos våra kunder om att det finns olika 
typer av veterinärbesök och hur man bäst väljer instans utifrån det 
aktuella symtomet. Det är en nödvändig resa för att hitta en långsik-
tigt hållbar nivå på både skadekostnader och försäkringspremier. 
Många lindrigare diagnoser kan med fördel avhjälpas med ett digitalt 
veterinärbesök. För att erbjuda våra kunder fri tillgång till denna tjänst 
förvärvade Agria under hösten det digitala veterinärvårdsrådgivnings-
bolaget Vethem. Bolaget döptes om till Agria Vet Guide och vi lanserade 
appen Agria Vårdguide i Sverige. Antalet kunder som laddar ned och 
använder appen ökar för varje månad och vi kan med glädje konstatera 
hög kundnöjdhet kopplat till den digitala veterinärvårdstjänsten.

Digitala trender 
Under året har den digitala utvecklingen och användningen av digital 
teknik tagit stora kliv framåt. Agria är i framkant när det gäller digitala 
möten men också när det gäller digitala varumärkesbyggande insatser 
som når ut till ännu fler djurägare än tidigare. De digitala versionerna 
av våra hållbarhetsprojekt Agria Hundpromenaden, Agria Kattparad 
och Glädjehoppet skapade rekordstort engagemang i sociala medier 
och nådde ut till tusentals djurälskare. Min gissning är att de digitala 
eventen är här för att stanna, vilket öppnar fantastiska möjligheter till 
ännu fler kundmöten.

De senaste årens satsning på digital marknadsföring och försälj-
ning rullades under året ut i länderna utanför Sverige. Med det fick vi 

en möjlighet att möta ännu fler djurägare i vardagen och den digitala 
försäljningen ökade kraftigt på samtliga marknader. Samtidigt fort-
sätter vi att utveckla den automatiserade skaderegleringen.

Internt på Agria har vår verksamhet i alla länder påverkats av covid-
19 pandemin. Från tidig vår har majoriteten av alla medarbetare arbe-
tat hemifrån för att minska risken för smittspridning. Trots omställ-
ningen till mer digitala arbetssätt har verksamheten fungerat väl med 
fortsatt fokus på hög kvalitét, service och utveckling av nya tjänster. 

Agria Fälttävlan akademi
Under året lanserades Agria Fälttävlan akademi. Ett syfte med akade-
mien är att utbilda unga, lovande ryttare i budskapet från kampanjen 
#stoppahältan som Agria har drivit i flera år. Under parollen ”hållbar 
ridning för hållbara hästar” utbildades ryttarna med hjälp av inbjudna 
samarbetspartners och gästföreläsare. Under året träffades ryttarna 
vid avsuttna träffar med fokus på individuell coachning, träningslära 
för hållbara hästar, mental träning och ryttarträning, men också vid 
uppsuttna pass där fälttävlans alla moment slipades. En förhoppning 
är nu att dessa ryttare blir framtidens landslagsryttare och samtidigt 
ambassadörer för hållbar hästhållning.

Internationell expansion
Vi har fokuserat på att skapa ett effektivare, mer konkurrenskraftigt 
och framtidsinriktat Agria i alla länder där vi bedriver verksamhet. 
Resultatet är en ökande varumärkeskännedom och stark tillväxt. För-
utom vår vilja att växa ser vi nyttan med den internationella närvaron 
i ökade stordriftsfördelar, en ökad riskspridning och tillgång till ny 
kunskap som stärker affären.

Under året påbörjades arbetet med att etablera verksamheten i 
Tyskland under 2021. Här ligger försäkringsgraden idag på runt 5 pro-
cent för hundar, att jämföra med den svenska på 90 procent. Vid eta-
blering av våra utländska verksamheter har Agrias närvaro resulterat 
i en långsiktigt höjd försäkringsgrad i respektive land. På den tyska 
marknaden med närmare 9,4 miljoner hundar kommer våra tjänster 
att göra skillnad. I samarbete med den tyska kennelklubben ska vi 
skapa ett tryggare liv för de tyska hundarna och deras människor!

 

Stockholm i mars 2021

Agnes Fabricius 
Vd Agria Djurförsäkring

Förändringarnas år
Vd har ordet

År 2020 blev ett händelserikt år som på flera sätt har förändrat vardagen för både människor och djur.  
Pandemins framfart med nedstängda samhällen innebar mer tid i hemmen och ökad ensamhet bland 
många människor. Allt fler sökte glädje och sällskap i ett husdjur eller en häst och Agrias beståndstillväxt 
nådde helt nya nivåer. Därtill tog digitaliseringen större steg framåt än väntat och med det också nya  
möjligheter i mötet med våra kunder och med varandra. 
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Allt fler sökte 
glädje och säll-
skap i ett husdjur 
eller en häst, och 
Agrias tillväxt 
nådde helt nya 
nivåer.
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Förvaltningsberättelse 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Försäkringsaktiebolaget Agria (publ), org nr 516401-8003,  
få härmed avge årsredovisning för år 2020. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till ÅRL 7 kap 
2§ eftersom bolaget och dess dotterbolag omfattas av koncernredo-
visningen för Gamla Länsförsäkringar AB (publ), 556549-7020. Siffer-
uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Ägarförhållande
Försäkringsaktiebolaget Agria (publ), nedan kallat Agria, är ett helägt 
dotterbolag till Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB (publ), nedan 
Länsförsäkringar Sak, org nr 502010-9681. Länsförsäkringar Sak ägs 
till hundra procent av Gamla Länsförsäkringar AB (publ), nedan Läns-
försäkringar AB, org nr 556549-7020, som i sin tur ägs av 23 länsför-
säkringsbolag tillsammans med 15 socken- och häradsbolag.

Verksamhetsinriktning
Agria är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och gröda-
försäkring och ett dottervarumärke till Länsförsäkringar. Agria har ett 
renodlat fokus och engagemang kring djur och djurägare. Rötterna 
går mer än 130 år tillbaka i tiden och varumärket är idag Sveriges i 
särklass starkaste inom sitt område.

Agria finns i Sverige med verksamhet i Norge, Danmark, Finland, 
Storbritannien samt i Frankrike. I Storbritannien finns även dotter-
bolaget Agria Pet Insurance Ltd (API). Affärsområde Europa samlar 
filialerna i Norge, Danmark, Finland, Frankrike och Storbritannien 
samt det brittiska dotterbolaget. Under året har arbetet med att  
etablera filial i Tyskland påbörjats. Den svenska verksamheten är upp-
delad i affärsområdena Sällskapsdjur samt Häst & Lantbruk. Under 
2020 har det helägda dotterbolaget Agria Vet Guide AB tillkommit 
med syfte att erbjuda digital veterinärvårdsrådgivning till djurägare. 

Agria erbjuder privatpersoner, lantbrukare och andra företagare 
försäkringsskydd för djur och gröda. Skyddet omfattar veterinär-
vårds-, liv- och avbrottsförsäkring. Produkter och tjänster utvecklas 
i samverkan med kunder, djurägarorganisationer och leverantörer  
av veterinärvårdstjänster. Agria har egna anställda veterinärer som 
bidrar med rådgivning och skadereglering. I Agrias styrelse återfinns 
ledamöter utsedda av djurägarorganisationer, LRF och Sveriges 
Veterinärförbund. Deras uppgift är bland annat att tillföra kompetens 
och djurägarperspektiv till styrelsen. Verksamheten bedrivs sedan 
den 1 september 2020 som en egen affärsenhet inom Länsförsäk-
ringar AB och är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Sak.

Väsentliga händelser under året
Under 2020 lanserade Länsförsäkringar AB-koncernen ett effektivi-
tetsprogram i syfte att säkerhetsställa en långsiktig hållbar kostnads-
nivå för sin verksamhet, vilket i sin tur gynnar länsförsäkringsbolagen 
och deras konkurrenskraft.

Den 30 december 2020 ändrades Länsförsäkringar ABs legala 
bolagsnamn till Gamla Länsförsäkringar AB. Namnändringen är ett 

led i planeringen av en legal omstrukturering av Länsförsäkringar AB 
med dotterbolag, för att kunna återuppta bolagsnamnet Länsförsäk-
ringar AB efter omstruktureringen. Gamla Länsförsäkringar AB 
benämns Länsförsäkringar AB genomgående i denna årsredovisning.

Påverkan av covid-19
Året har överskuggats av pandemin som tvingat Agria till omställ-
ningar. Internt innebar det främst att i princip alla medarbetare 
arbetade hemifrån under 2020, även nya medarbetare som på ett 
smidigt sätt införlivades i organisationen och i sina uppdrag. 

Som ett resultat av att många människor spenderade mer tid i 
hemmet, och i vissa fall med ökad ensamhet som följd, ökade också 
intresset av att skaffa ett husdjur eller en häst. Agrias starka varu-
märke bidrog till valet av djurförsäkringsbolag, och resultatet vid 
årets slut visade att antalet försäkrade djur nådde historiska höjder 
och beståndet var större än någonsin tidigare. Samtidigt lyckades 
organisationen att upprätthålla en hög servicenivå och tillgänglighet 
i alla kanaler med förbättrad kundnöjdhet som resultat. 

Pandemin har också påskyndat omställningen till digitala kanaler 
för kundmöten. Både försäljning, service och event har till stor del 
ställts om till digitala kanaler, vilket har resulterat i att Agria har nått 
ut till ännu fler djurägare.

Distansarbetet fortsätter in i 2021 utifrån rekommendationer från 
myndigheter i respektive land. Den digitala vardagen är här för att 
stanna och Agria fortsätter att anpassa verksamheten till digitala 
kundmöten och tjänster. 

Marknad och verksamhet
Marknaden drivs fortsatt av att allt fler djurägare blir medvetna om 
vikten av en trygg djurförsäkring, drivet av djurens stora emotionella 
värde för djurägare och den utveckling som sker inom veterinär-
branschen med ny teknik, nya behandlingsmetoder och ökad tillgång 
av djursjukvård. 

Agria har ett starkt koncept med en tydlig strategi att växa inter-
nationellt. I dagens verksamhet i sex länder finns det olika utmaningar, 
men också många likheter där nyttan av stordriftsfördelar, ökad risk-
spridning och tillgång till internationell know-how stärker affären. 

I Svenskt Kvalitetsindex visar Agria fortsatt höga nivåer av nöjda 
kunder och för tredje året i rad ökar kundnöjdheten. Omdömet ligger 
fortsatt särskilt högt från kunder som använt sin försäkring och varit 
i kontakt med skadeavdelningarna i samband med skada.

Redan för 30 år sedan startades Agria Telefonveterinär med vete-
rinärvårdsrådgivning på distans. Modern teknik ger nu nya möjlig-
heter och under hösten lanserades appen Agria Vårdguide i Sverige 
med veterinärvårdsrådgivning via videosamtal. Tanken är att fler 
djurägare ska upptäcka hur tryggt och enkelt det är med digital  
veterinärvårdsrådgivning vid lindrigare skador och sjukdomar. 
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Agria Vårdguide bygger på förvärvet av Vethem Sweden AB och drivs 
nu vidare som dotterbolaget Agria Vet Guide AB. Företagets medar-
betare och konsultveterinärer följde med i förvärvet.

Under året lanserades kommunikationskonceptet ”Djur är speci-
ella”. Varje katt, hund och häst är individer med högst personliga egen-
skaper som förgyller vardagen. Med glimten i ögat lurar det en fara 
runt varje hörn och alla djur behöver av en trygg försäkring. Koncep-
tet har främst rullats ut via TV, radio och i sociala medier. 

Affärsområde Europa
Affärsområde Europa är en sammanslagning av de tidigare områdena 
Norden och Europa. I samtliga länder var tillväxten positiv med stark 
efterfrågan på djurförsäkringar. Investeringar i digitala kanaler bidrog 
snabbt till en stark tillväxt. Affärsområdet levererade ett positivt  
tekniskt resultat och framför allt utmärkte sig verksamheten i Stor-
britannien med ökade marknadsandelar och ökad kännedom. Även  
i Frankrike, som är den nyaste marknaden, ökade kännedomen om 
Agrias varumärke. Ökade veterinärvårdskostnader präglade bran-
schen med högre premienivåer till följd. 

Övergångsperioden för EU-regler fortsatte att gälla i Storbritan-
nien till den 1 januari 2021. Agria har ansökt om en tredje lands filial i 
UK, följer utvecklingen löpande och genomför successivt de åtgärder 
som behövs för omställningen med fokus på att bolagets kunder ska 
påverkas så lite som möjligt. 

Agrias finska verksamhet visade ännu ett år med en kraftig till-
växt med framgångsrik försäljning som överträffade mål. I Danmark 
var tillväxten god med hög kundlojalitet. I Norge är Agria marknads-
ledande inom segmentet djurförsäkringar med fortsatt hög tillväxt. 
Fokus på ökad kundlojalitet fortsätter att bidra till att allt fler kunder 
väljer att förnya sin djurförsäkring. 

Under året påbörjades arbetet med att etablera verksamheten 
med filial i Tyskland under 2021. 

Affärsområde Sällskapsdjur – Sverige
Det svenska affärsområdet sällskapsdjur hade rekordsiffror kopplat 
till försäljning för samtliga djurslag under 2020. Den ökade efterfrågan 
på djurförsäkringar var en effekt av att allt fler har valt att skaffa ett 
husdjur under pandemin. 

Fler djurägare använde sin djurförsäkring med en ökad frekvens 
av veterinärbesök som följd samtidigt som kostnaderna hos veteri-
närerna ökade, vilket sammantaget innebar ökade skadekostnader 
för Agria.

Inställda evenemang och andra kundaktiviteter på grund av  
pandemin medförde en snabb omställning till digitala kundevent  
med stor framgång. Genomförandet av digitala versioner av Agria 
Hundpromenad och Agria Kattparad till förmån för hemlösa hundar 
och katter lockade rekordmånga deltagare och drev stort kund-
engagemang.

Affärsområde Häst & Lantbruk – Sverige
Affärsområdet ser en stark tillväxt inom häst, vars bestånd nådde en 
historiskt hög nivå. I likhet med sällskapsdjuren ökade både skade-
frekvensen och veterinärvårdskostnaderna även för häst.

Lantbruksdjur och gröda utvecklades starkt och fortsatte att 
växa, och lantbruksdjuren nådde rekordhöga nivåer i beståndet. För 
gröda var det ett år utan större skador, medan fler salmonellafall än 
normalt förekom bland lantbruksdjuren.

Omställningen till kundmöten i digitala kanaler tog över när 
huvuddelen av alla evenemang och tävlingar ställdes in. I sociala 
medier syns ett ökat engagemang och ökad synlighet. 

Digitalisering av verksamheten
Med en fortsatt god utveckling av försäljning i digitala kanaler i Sve-
rige, var fokus under 2020 på att ta den digitala marknadsföringen 
och försäljningen vidare till Agrias övriga marknader.

För en förbättrad kundupplevelse gjordes insatser i flera steg 
som ökad funktionalitet i det inloggade mötet, vidareutveckling av 
automatisk skadereglering samt förbättrade självservicetjänster. 

Forskning
Sedan år 1938 avsätts årligen en del av försäkringspremien till Agrias 
forskningsfond. Fördelningen sker i samarbete med Agria SKK forsk-
ningsfond, Stiftelsen Hästforskning och Stiftelsen Lantbruksforsk-
ning. Under året har Agrias forskningsfond totalt delat ut 10,2 Mkr till 
förmån för hund-, katt-, häst- och lantbruksdjur. Flera intressanta 
rapporter har avslutats och spridits vidare till veterinärbranschen 
och djurägare. 

Podden Pälspodden med fokus på forskning om hund, katt och 
häst producerade och publicerade fyra avsnitt under 2020.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång
Länsförsäkringar AB planerar en legal omstrukturering under 2021 
såtillvida att Länsförsäkringar AB-koncernens sakförsäkringsbolag, 
genom en fusion med Länsförsäkringar AB, ska utgöra moderbolag  
i koncernen. Syftet är att åstadkomma en mer ändamålsenlig, över-
blickbar och effektiv juridisk organisation så att den konsoliderade 
situationen för bankverksamheten utgörs av endast bankkoncernen. 
En omstrukturering kräver ett godkännande av Finansinspektionen.

Förväntningar avseende framtida utveckling
Agria vill som marknadsledare överträffa kundernas förväntningar 
och ligga i framkant när det gäller produkter, distribution, kommu-
nikation och service. Som ledande aktör i segmentet verkar Agria  
för ett hållbart samhälle för djur och ökad djurhälsa. 

Inför kommande år uppskattas ett fortsatt intresse av att äga 
djur samtidigt som en bredare marknad med produkter och tjänster 
kopplat till djur växer snabbt. Agria fortsätter sin tillväxt i Europa.  
Fler djurägare kommer att nyttja möjligheten till digital veterinär-
vårdsrådgivning samtidigt som erbjudandet kommer att breddas  
för att öka stödet till djurägare vid sjukdom och skador. 
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Den teknologiska utvecklingens starka framfart skapar nya förutsätt-
ningar, samtidigt som det krävs stora förändringar och innovations-
kraft för att utnyttja de möjligheter som ges. Kompetens, teknisk miljö 
och organisation måste anpassas för att stödja snabb utveckling för 
att möta kundernas förändrade behov.

Medarbetare 
Engagemang, tillit, öppenhet och professionalism är grunden i Läns-
försäkringar AB-koncernens företagskultur. Kompetenta medarbe-
tare som driver och utvecklar verksamheten är avgörande för att nå 
affärsmålen. Att attrahera nya och behålla befintliga medarbetare är 
av största vikt. Fokus på mångfald, inkludering, jämställdhet, kompe-
tensutveckling, hälsa och en god arbetsmiljö bedöms som viktiga 
faktorer för att uppnå det. 

Under 2020 förbereddes kompetensbaserad rekrytering med 
fokus på tester för att undvika diskriminering. Under året genomför-
des en utbildning för chefer och fackliga representanter kring rekry-
tering och mångfald. Könsfördelningen inom arbetsgrupper var fort-
satt god. Länsförsäkringar AB-koncernen strävar efter att skapa 
förutsättningar för en lärande kultur där utveckling står i fokus. 
Under 2020 påbörjades implementeringen av ett nytt medarbetar- 
och utbildningssystem. Under året genomförde 200 medarbetare  
en digital utbildning om artificiell intelligens. För att kunna leverera 
effektivare utveckling med hög kvalitet till länsförsäkringsbolagen 
började ett ramverk för agilt arbetssätt implementeras. Under 2021 
kommer ett fokus vara att rekrytera kompetenser inom IT och Tech. 
Länsförsäkringar AB-koncernen har under en lång tid arbetat lång-
siktigt med hälsa och organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. 
Under 2020 låg fokus på att säkerställa att medarbetarna var trygga 

och engagerade i sitt arbete under pandemin. I syfte att begränsa 
smittspridning och skapa en säker och trygg arbetsmiljö togs rikt-
linjer fram tidigt under våren 2020 med utgångspunkt i Folkhälso-
myndighetens riktlinjer och rekommendationer. Som stöd för hem-
arbete fanns hälsoprogram och föreläsningar och medarbetarna 
erbjöds arbetsplatsutrustning i hemmet. Under året fortsatte infö-
randet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt som ska möjliggöra för 
medarbetarna att arbeta på det sätt, med den teknik och på den plats 
som bäst stödjer medarbetarnas uppdrag. Nya insikter från corona-
pandemin om den nya framtida arbetsplatsen förstärker ett aktivitets-
baserat arbetssätt. Uppföljning av den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön görs regelbundet i enlighet med Arbetsmiljöverkets 
föreskrift AFS 2015:4. Alla medarbetare erbjuds en sjukvårdsförsäk-
ring där sjukvårdsrådgivning, samtalsstöd, förebyggande hälsotjäns-
ter och rehabilitering ingår.

Hållbarhet
Länsförsäkringar AB-koncernens hållbarhetsarbete utgår från visio-
nen ”Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter”. Genom att ta 
ekonomisk, social och miljömässig hänsyn i verksamhetsutvecklingen 
och i affärsbesluten kan Agria minska hållbarhetsrisker, öka kund-
nyttan och samtidigt bidra till en positiv samhällsutveckling och 
affärsnytta. Länsförsäkringar stödjer FN Global Compacts principer 
och arbetar för att bidra till FNs globala mål. Agria upprättar enligt 
årsredovisningslagen (ÅRL) 6 kap 10 § inte någon lagstadgad hållbar-
hetsrapport. Länsförsäkringar AB upprättar hållbarhetsrapport för 
koncernen där Agria ingår. Koncernens hållbarhetsrapport finns till-
gänglig i Länsförsäkringar ABs 2020 årsredovisning på sidorna som 
listas i index ÅRL hållbarhetsrapport på sid 148.
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Kapitalsituation
Länsförsäkringar AB med försäkringsdotterbolag har Finansinspek-
tionens tillstånd att beräkna kapitalkrav för försäkringsverksamhet 
med en partiell intern modell. Kapitalkrav för merparten av marknads-
risker och skadeförsäkringsrisker beräknas med en intern modell, 
medan kapitalkrav för övriga risker beräknas enligt Solvens II stan-
dardformel. Agrias kapitalsituation uttrycks och mäts enligt Solvens 
II som en kvot av kapitalbas i förhållande till riskbaserat kapitalkrav. 
Kapitalbasen ökade under året med 268 Mkr till 1 497 Mkr. Kapital-
kravet ökade under året med 126 Mkr till 918 Mkr, främst drivet av en 
växande affär. Agrias kapitalkvot per 31 december 2020 var 163 (155) 
procent. 

Bolagets kapitalsituation enligt Solvens II beskrivs närmare i 
Länsförsäkringar AB-koncernens Solvency and Financial Condition 
Report.

Osäkerheten på de finansiella marknaderna till följd av corona-
pandemin påverkade kapitalkvoten negativt under det första kvartalet 
2020. Det, tillsammans med en metodförändring av kapitalkravs-
beräkningen, föranledde ett aktieägartillskott på 220 Mkr från moder-
bolaget Länsförsäkringar Sak. Aktieägartillskottet och den efterföl-
jande återhämtningen på finansiella marknader bidrog där efter till  
en förstärkning av kapitalkvoten. Coronapandemin har föranlett att 
svenska Finansinspektionen efterfrågat mer frekvent rapportering 
av försäkringsbolagens kapitalsituation. Agria har en stark kapital-
situation och bedöms ha goda förutsättningar att hantera ytterligare 
effekter som pandemin kan medföra.

Risk och riskhantering
Ett av de viktigaste målen för Agria är att säkerställa att bolaget alltid 
kan infria sina åtaganden till kunderna. Styrningen av risktagandet är 
därför en integrerad del i verksamhetsstyrningen och stor vikt läggs 
vid framåtblickande analyser. I det löpande arbetet ingår att hantera 
kända risker och att identifiera nya risker. Agrias verksamhet ger 
upphov till olika typer av risker. Marknadsrisker uppstår framför allt 
till följd av ändringar i nivå eller volatilitet på finansiella tillgångar. 
Exponeringen mot teckningsrisker innefattar skadeförsäkringsrisker 
såsom premie-, reserv- och katastrofrisk. 

Under 2020 har utbrottet av pandemin medfört ökad osäkerhet 
på de finansiella marknaderna samt till mindre del påverkat risken  
i försäkringsaffären. Samtidigt har Agria vidtagit ett antal åtgärder 
för att säkerställa driften av den löpande verksamheten. De åtgärder 
som vidtagits har som ändamål att bolagets kunder ska påverkas så 
lite som möjligt. Förutom de risker som pandemin har medfört under 
2020 har övriga risker som Agria är exponerat mot inte förändrats 
väsentligt sedan 31 december 2019. En mer ingående beskrivning av 
de risker bolaget är exponerade mot, samt hur dessa risker hanteras, 
finns beskrivna i not 2 Risker och riskhantering.

Resultat och ekonomisk ställning
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 98 (123) Mkr. 
Försäkringstekniskt resultat uppgick till 66 (64) Mkr och totalkostnads-
procenten uppgick till 98 (98). Kapitalförvaltningens resultat uppgick 
till 32 (63) Mkr.

Beståndstillväxten var fortsatt stark både i Sverige och i de utländ-
ska affärerna. Premieinkomsten ökade med 14 procent till 4 481 från 
(3 928) Mkr. Premieintäkt efter avgiven återförsäkring uppgick till  
4 143 (3 788) Mkr. 

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring uppgick till 
3 163 (2 804) Mkr och skadekostnadsprocenten uppgick till 76 (74). 
Driftskostnaderna uppgick till 916 (924) Mkr och driftskostnads-
procenten uppgick till 22 (24).

Kapitalavkastningen uppgick till 2,5 procent eller 6,7 Mkr (9,7 Mkr). 
Placeringsportföljen består till stor del av räntebärande tillgångar och 
har en kort duration. Totalt bidrog ränteportföljen med 0,6 procent-
enheter och det var framför allt utvecklingen för svensk bospread 
och amerikansk ränteduration som stod för det största bidraget. 
Aktier som har haft en gynnsam utveckling under året bidrog med  
1,0 procentenheter. Det under året nytillkomna tillgångsslaget skog 
inom alternativa placeringar hade högst avkastning inom portföljen 
och bidrog med 0,6 procentenheter. Fastigheter bidrog positivt med 
0,3 procentenheter. Från 1 januari 2020 anges avkastningen för varje 
tillgångsslag i SEK, vilket innebär att valutaeffekter inkluderas. 

Konsolideringskapitalet uppgick till 1 585 (1 381) Mkr och konsoli-
deringsgraden uppgick till 35 (35) procent. 

Förslag till disposition beträffande försäkringsföretagets vinst 
eller förlust
Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i  
Försäkringsaktiebolaget Agria (publ) fritt eget kapital om samman-
lagt 732 159 775 kr.

Till bolagsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserade vinstmedel 630 149 669

Årets resultat 102 010 107

Totalt 732 159 775

Styrelsen föreslår att beloppet disponeras enligt följande: 

Till ägaren utdelas –

I ny räkning överförs 732 159 775

Totalt 732 159 775

 
Försäkringsföretagets kapitalkvot enligt Solvens II efter föreslagen 
vinstdisposition uppgår till 163 (155) procent.

Försäkringsföretagets ekonomiska ställning ger inte upphov till 
annan bedömning än att försäkringsföretaget kan förväntas fullgöra 
sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt.

Styrelsens bedömning är att försäkringsföretagets egna kapital 
såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhål-
lande till verksamhetens art, omfattning och risker samt bolagets 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt enligt ABL 17:3. 

Vad beträffar försäkringsföretagets resultat och ställning i övrigt, 
hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhö-
rande noter.
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Femårsöversikt
Resultat, Mkr 2020 2019 2018 2017 2016

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 4 143,4 3 787,8 3 495,8 3 135,6 2 891,4

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 0,1 4,4 2,0 1,8 0,9

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) –3 162,9 –2 804,2 –2 458,9 –2 142,5 –1 963,9

Driftskostnader –915,5 –924,5 –823,3 –727,4 –639,1

Övriga tekniska intäkter 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 65,5 63,9 216,0 268,0 289,7

Återstående kapitalavkastning 32,3 63,2 –28,1 7,4 3,6

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 97,8 122,7 185,6 273,6 284,9

Årets resultat 102,0 94,6 148,6 164,9 175,1

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) 4 481,4 3 927,8 3 613,7 3 287,3 3 000,2

EKONOMISK STÄLLNING, MKR

Placeringstillgångar värderade till verkligt värde 1 916,8 1 815,3 1 708,2 1 700,1 1 653,81)

Försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) 2 467,4 2 177,6 1 963,7 1 814,6 1 705,2

Konsolideringskapital 

– eget kapital 783,0 459,4 378,9 316,6 502,5

– uppskjuten skatt –0,6 0,1 0,1 –3,8 –1,1

– obeskattade reserver 807,2 837,3 837,8 833,1 783,1

– ej bokförda övervärden 97,5 83,9 37,9 23,5 27,8

Konsolideringskapital 1 687,1 1 380,7 1 254,7 1 169,4 1 312,3

Konsolideringsgrad, procent 38 35 35 35 44

Kapitalbas 1 4972) 1 2292) 1 050 984 820

Solvenskapitalkrav 918 792 602 563 516

Minimikapitalkrav 407 357 271 253 232

Kapitalkvot, % 163 155 174 175 159

Kapitalbas för försäkringsgrupp3) 57 412 50 220 43 870 44 172 40 602

Solvenskapitalkrav för försäkringsgrupp3) 39 186 37 776 33 874 33 441 30 121

Kapitalkvot, % för försäkringsgrupp3) 147 133 130 132 135

NYCKELTAL

Försäkringsrörelsen

Skadekostnadsprocent 76,3 74,0 70,3 68,3 67,9

Driftskostnadsprocent 22,1 24,4 23,6 23,2 22,1

Totalkostnadsprocent 98,4 98,4 93,9 91,5 90,0

Kapitalförvaltningen

Direktavkastning, procent 0,3 0,2 0,3 –0,1 0,2

Totalavkastning, procent 2,4 4,1 –1,6 0,5 1,1

1) Jämförelsetal för 2016 har omräknats på grund av att upplupen ränta redovisas tillsammans med finansiella instrument värderade till verkligt värde. Se not 5 för ytterligare information.
2)  Varav 1 497 (1 229) Mkr är primärkapital.
3)  Gruppen enligt försäkringsrörelseregler består av moderbolaget Länsförsäkringar AB samtliga försäkringsföretag i koncernen. Länsförsäkringar Bank AB, Wasa kredit AB, Länsförsäkringar  

Hypotek AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. I försäkringsgruppen ingår också Länsförsäkringar Liv AB trots att Länsförsäkringar Liv inte konsolideras i Länsförsäkringar AB-koncernen. 
Beräkningarna sker enligt den konsolideringsmetoden som anvisas i EUs Solvens II-direktiv förutom att försäkringsrörelsereglerna kräver att avdrag sker för överskott i dotterbolag som inte är 
överförbart till annat företag i gruppen endast om dotterbolaget i fråga är ett försäkringsföretag.
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Resultaträkning
Mkr Not 2020 2019

TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

 Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 3 4 485,9 3 931,9 

 Premier för avgiven återförsäkring –4,5 –4,1

 Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker –338,0 –140,0

 Återförsäkrarens andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 0,0 0,0

Summa premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 4 143,4 3 787,8

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 0,1 4,4

Övriga tekniska intäkter 0,5 0,4

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

 Utbetalda försäkringsersättningar 

 Före avgiven återförsäkring –3 124,4 –2 782,2

 Återförsäkrares andel – 0,2

Summa utbetalds försäkringsersättningar 5 –3 124,4 –2 782,0

 Förändring i avsättning för oreglerade skador 

 Före avgiven återförsäkring –46,6 –18,8

 Återförsäkrares andel 8,1 –3,4

Summa förändring i avsättning för oreglerade skador –38,5 –22,2

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) –3 162,9 –2 804,2

Driftskostnader 6, 7, 8 –915,5 –924,5

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 65,6 63,9

ICKE-TEKNISK REDOVISNING

 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 65,6 63,9

 Kapitalavkastning, intäkter 9 33,6 29,8

 Orealiserade vinster på placeringstillgångar 9 15,2 54,8

 Kapitalavkastning, kostnader 9 –16,5 –21,4

 Orealiserade förluster på placeringstillgångar 9 – –

 Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 4 –0,1 –4,4

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 97,8 122,7

Bokslutsdispositioner

 Förändring periodiseringsfond 30,1 0,5

Resultat före skatt 127,9 123,2

 Uppskjuten skatt 10 0,6 0,0

 Skatt på årets resultat 10 –26,5 –28,6

ÅRETS RESULTAT 102,0 94,6

Rapport över totalresultat
Mkr 2020 2019

Årets resultat 102,0 94,6

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat

Årets omräkningsdifferens i utländsk filial 1,9 –0,1

Skatt hänförligt till omräkningsdifferens –0,4 0,0

Årets övriga totalresultat 1,5 –0,1

Årets totalresultat 103,5 94,5
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Resultatanalys 2020

Mkr Totalt
Direkt försäkring  

svenska risker
Direktförsäkring  
utländska risker

SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT

 Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 4 143,4 2 508,8 1 634,6

 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 0,1 – 0,1

 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) –3 162,9 –1 908,8 –1 254,1

 Driftskostnader –915,5 –492,0 –423,5

 Övriga tekniska intäkter 0,5 0,3 0,2

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 2020 65,6 108,3 –42,7

Avvecklingsresultat (före avgiven återförsäkring) 32,4 17,8 14,6

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

 Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 2 130,2 1 268,0 862,2

 Avsättning för oreglerade skador 347,3 169,7 177,6

Summa försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 2 477,5 1 437,7 1 039,8

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

 Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker – – –

 Avsättning för oreglerade skador 10,2 8,2 2,0

Summa försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 10,2 8,2 2,0

Noter till resultatanalysen

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 4 485,9 2 668,7 1 817,2

Premier för avgiven återförsäkring –4,5 –2,7 –1,8

Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker –338,0 –157,2 –180,8

Återförsäkrarens andel av förändring i avsättning för premiereserv –4 143,4 2 508,8 1 634,6

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 

Utbetalda försäkringsersättningar

 Före avgiven återförsäkring –3 124,4 –1 906,6 –1 217,8

 Återförsäkrares andel – – –

Förändring i avsättning för oreglerade skador

 Före avgiven återförsäkring –46,6 –10,3 –36,3

 Återförsäkrares andel 8,1 8,1 –

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) –3 162,9 –1 908,8 –1 254,1
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Balansräkning
Mkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar

 Andra immateriella tillgångar 11 5,6 7,8

Summa immateriella tillgångar 5,6 7,8

Placeringstillgångar

Placeringar i koncernföretag och intresseföretag

 Aktier och andelar i koncernföretag 12 355,2 273,2

 Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag 13 89,3 125,0

 Aktier och andelar i intresseföretag 14 0,5 0,5

Andra finansiella placeringstillgångar

 Aktier och andelar 15 388,5 306,6

 Obligationer och andra räntebärande värdepapper 16 970,1 1 013,0

 Derivat 17, 18 15,7 13,1

Summa placeringstillgångar 1 819,3 1 731,4

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

 Ej intjänade premier och kvardröjande risker – –

 Oreglerade skador 25 10,2 2,1

Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 10,2 2,1

Fordringar

 Fordringar avseende direkt försäkring 19 1 939,4 1 666,3

 Fordringar avseende återförsäkring – –

 Övriga fordringar 20 434,7 385,0

Summa fordringar 2 374,1 2 051,3

Andra tillgångar

Materiella tillgångar och varulager 21 23,8 19,0

Kassa och bank 421,3 180,1

Uppskjuten skattefordran 10 0,6 0,0

Summa andra tillgångar 445,7 199,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda anskaffningskostnader 22 175,2 160,6

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9,4 6,6

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 184,6 167,2

SUMMA TILLGÅNGAR 4 839,5 4 158,9
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Balansräkning, forts.
Mkr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 

 Aktiekapital (40 000 st aktier) 40,0 40,0

 Reservfond 5,5 5,5

 Fond för utvecklingsutgifter 5,3 7,0

 Balanserad vinst 630,2 312,3

 Årets resultat 102,0 94,6

Summa eget kapital 783,0 459,4

Obeskattade reserver 23

 Utjämningsfond 35,2 35,2

 Säkerhetsreserv 464,9 464,9

 Periodiseringsfond 307,1 337,2

Summa obeskattade reserver 807,2 837,3

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

 Ej intjänade premier och kvardröjande risker 24 2 130,2 1 864,6

 Oreglerade skador 25 347,3 315,1

Summa försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 2 477,5 2 179,7

Andra avsättningar

 Pensioner och liknande förpliktelser 26 – –

 Uppskjuten skatteskuld 10 0,0 0,1

 Övriga avsättningar 2,3 2,4

Summa andra avsättningar 2,3 2,5

Skulder

 Skulder avseende direkt försäkring 27 32,1 26,8

 Skulder avseende återförsäkring – 0,1

 Derivat 17, 18 7,2 10,0

 Aktuell skatteskuld 1,9 –

 Övriga skulder 28 100,4 111,5

Summa skulder 141,6 148,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 627,9 531,6

Summa upplupna kostnader och förutebetalda intäkter 627,9 531,6

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 4 839,5 4 158,9
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Rapport över förändringar i eget kapital
Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Mkr Aktiekapital Reservfond

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Omvärde-

ringsreserv
Balanserade 

vinstmedel
Årets  

resultat
Totalt eget 

kapital

INGÅENDE EGET KAPITAL 2019-01-01 40,0 5,5 9,5 –6,3 181,6 148,6 378,9

Årets resultat 94,6 94,6

Förändring omräkningsdifferens –0,2 –0,2

Skatt på förändring omräkningsdifferens 0,0 0,0

Årets totalresultat –0,2 0,0 94,6 94,4

Avsättning till Fond för utvecklingsutgifter –2,5 2,5 0,0

Utdelning –10,0 –10,0

Lämnat koncernbidrag –5,0 –5,0

Skatt på lämnat koncernbidrag 1,1 1,1

Vinstdisposition 148,6 –148,6 0,0

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-12-31 40,0 5,5 7,0 –6,5 318,8 94,6 459,4

INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-01-01 40,0 5,5 7,0 –6,5 318,8 94,6 459,4

Årets resultat 102,0 102,0

Förändring omräkningsdifferens 2,0 2,0

Skatt på förändring omräkningsdifferens –0,4 –0,4

Årets totalresultat 2,0 –0,4 102,0 103,6

Avsättning till Fond för utvecklingsutgifter –1,7 1,7 0,0

Aktieägartillskott 220,0 220,0

Vinstdisposition 94,6 –94,6 0,0

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-12-31 40,0 5,5 5,3 –4,5 634,7 102,0 783,0

Aktiekapitalet utgörs av 40 000 akter med kvotvärde 1 000.
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Noter till de finansiella rapporterna
Belopp i Mkr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Företagsinformation
Årsredovisningen för Försäkringsaktiebolaget Agria (publ), 516401-8003, 
avser räkenskapsår 1 januari–31 december 2020. Försäkringsaktiebolaget 
Agria är ett svenskregistrerat försäkringsbolag med säte i Stockholm.  
Adressen till huvudkontoret är Box 70306, 107 23 Stockholm.

Företaget är ett helägt dotterföretag till Länsförsäkringar Sak Försäkrings 
AB (publ), 502010-9681, med säte i Stockholm. Moderföretaget i den största 
koncernen där Försäkringsaktiebolaget Agria är dotterföretag och där koncern-
redovisning upprättas är Gamla Länsförsäkringar AB (publ), 556549-7020, 
med säte i Stockholm. Försäkringsaktiebolaget Agria upprättar inte någon 
egen koncernredovisning i enlighet med ÅRL 7 kap 2 §.

Normgivning och lag
Försäkringsaktiebolaget Agrias årsredovisning har upprättats enligt Lag 
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspek-
tionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag 
FFFS 2019:23 och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 
Redovisning för juridisk person. I enlighet med nämnda föreskrifter och all-
männa råd tillämpar Agria lagbegränsad IFRS. 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. 

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkstäl-
lande direktören den 23 februari 2021. Årsredovisningen fastställs slutligen av 
årsstämman 2021.

Förutsättningar vid upprättande av de finansiella rapporterna
Företagets funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna 
presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är avrundade till miljoner kronor 
med en decimal (Mkr), om inte annat anges. Tillgångar och skulder är redovisade 
till anskaffningsvärde, förutom för större delen av företagets finansiella till-
gångar och skulder som värderas till verkligt värde. De nedan angivna redo-
visningsprinciperna har tillämpats på samtliga perioder som presenteras i 
den finansiella rapporten, om inte annat anges.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Upprättandet av redovisning i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att 
företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden 
som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade 
beloppen av intäkter, kostnader, tillgångar, skulder och eventualförpliktelser 
som presenteras i de finansiella rapporterna. Dessa uppskattningar och 
bedömningar är baserade på tidigare kunskap och erfarenheter och grundar 
sig på den information som fanns tillgänglig på balansdagen. Det verkliga 
utfallet kan avvika från dessa uppskattningar men för att minska avvikelsen 
utvärderas uppskattningarna regelbundet. Ändringar av ovan nämnda upp-
skattningar redovisas i den period ändringen görs om den endast påverkar 
denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om  
ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. 

Viktiga bedömningar vid tillämpning av företagets redovisningsprinciper
Ett område där företagsledningen gör väsentliga bedömningar är vid klassifi-
cering av försäkringsavtal. Enligt IFRS 4 ska avtal som överför betydande  
försäkringsrisk klassificeras som försäkringsavtal. Agria har gjort bedömning 
av samtliga försäkringsavtal, och samtliga väsentliga avtal klassificeras som 
avtal med väsentlig försäkringsrisk. Storleken på försäkringsrisken har bedömts 
genom ett övervägande huruvida det finns ett eller flera scenarier med kom-
mersiell innebörd i vilka företaget är förpliktigat att erlägga väsentliga ersätt-
ningar. Se avsnitt Försäkringsavtal nedan för ytterligare information. 

Agria gör bedömningar av vilken affärsmodell som används för att förvalta 
finansiella tillgångar vilket är avgörande för klassificering. Kategorierna av 
finansiella tillgångar och skulder finns beskrivna nedan under avsnitt Finan-
siella tillgångar och skulder, där även företagets bedömda klassificering 
framgår. 

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Avsättningar för oreglerade skador och avskrivningstiden för förutbetalda 
anskaffningskostnader är två områden som innebär en viss osäkerhet. Vid 
beräkning av de försäkringstekniska avsättningarna görs en aktuariell upp-
skattning av förväntade tillkommande kostnader för redan inträffade skador 
och kostnader för skador som kan inträffa under försäkringarnas återstående 
löptid. Värderingen av avsättningarna behandlas i nedanstående avsnitt om 
redovisning av försäkringstekniska avsättningar samt i not 2 Risker och risk-
hantering. Antagandet för avskrivningstiden för förutbetalda anskaffnings-
kostnader baserar sig på försäkringsavtalens löptid. 

Vid värdering av finansiella tillgångar för vilka det inte finns något observer-
bart marknadspris används värderingsmodeller som beskrivs nedan vid redo-
visningsprinciper för placeringstillgångar. Värderingen bygger på senast kända 
information vilket normalt innebär kvartalsvis värdering med ett kvartals efter-
släpning. Särskild uppföljning görs vid perioder av stor turbulens på den 
finansiella marknaden. 

Ändrade redovisningsprinciper som tillämpas från och med 1 januari 2020
Från och med 1 januari 2020 tillämpar Agria nedanstående redovisnings-
principer.

FFFS 2019:23 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag
De nya föreskrifterna ersätter Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag. Huvuddelen av 
bestämmelserna i dessa är överförda till den nya föreskriften.

Kravet på att upprätta kassaflödesanalys för onoterade företag i juridisk 
person har tagits bort eftersom det inte framgår av lag och Agria har därmed 
valt att inte upprätta en kassaflödesanalys. 

Nya redovisningsregler som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden träder i kraft 
först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upp-
rättandet av dessa finansiella rapporter. Nedan beskrivs förväntade effekter 
som tillämpningen av nedanstående nya eller ändrade standarder förväntas 
få på Agrias finansiella rapporter. Utöver dessa bedöms inte de nya eller revi-
derade IFRS och tolkningar som ännu inte trätt i kraft få någon väsentlig 
effekt på de finansiella rapporterna.

Ändringar i IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 och IFRS 16 –  
referensräntereformen (fas 2)
Globalt pågår en referensräntereform för att ta fram alternativa riskfria refe-
rensräntor för att ersätta interbankräntor som är vanligt förekommande som 
referensränta i finansiella tillgångar och skulder som löper med rörlig ränta. 
Referensräntereformen kan medföra antingen en reformering av den befint-
liga referensräntan eller att en ny alternativ transaktionsbaserad referens-
ränta introduceras. 

IASB publicerade den 27 augusti 2020 ändringar i flertalet standarder  
för att förhindra oönskade konsekvenser i redovisning som avser perioden 
efter reformernas genomförande. Ändringarna har ännu inte antagits av EU 
men föreslås träda i kraft för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller 
senare. Ändringarna avser framförallt en lättnad vid förändring av avtalsenliga 
kassaflöden i finansiella tillgångar och skulder (inklusive leasingskulder) som 
tillåter att effektivräntan ändras till den nya referensräntan och därmed med-
för att redovisat värde är motsvarande som innan förändringen. IASB gör även 
en anpassning av reglerna för säkringsredovisning som gör det möjligt att 
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uppdatera säkringsdokumentation för befintliga säkringsrelationer för att 
anpassa till de nya referensräntorna. 

Länsförsäkringar AB driver inom koncernen ett pågående projekt för att 
utreda effekterna till följd av referensräntereformen. I not 2 Risk- och kapital-
hantering ges upplysningar om osäkerheten till följd av IBOR-reformen.

IFRS 17 Försäkringsavtal
IFRS 17 Försäkringsavtal publicerades den 18 maj 2017 och ska ersätta den 
befintliga standarden IFRS 4 Försäkringsavtal. Den nya standarden har ännu 
inte antagits av EU men föreslås träda i kraft för räkenskapsår som inleds den 
1 januari 2023 eller senare. Standarden kommer att eliminera motsägelser och 
svagheter i den befintliga metodiken genom att tillhandahålla ett principbase-
rat regelverk för redovisning av försäkringsavtal. Den nya standarden kommer 
även att ställa ett utökat krav på upplysningar för att öka jämförbarheten 
mellan olika företag. 

Standarden har uppdaterats under 2020. Företaget följer utvecklingen i 
Sverige och Finansinspektionens arbete avseende bedömningen av eventuella 
efftekter på lagbegränsad IFRS.

Aktieägartillskott och koncernbidrag
Aktieägartillskott redovisas direkt mot eget kapital hos mottagaren och mot 
aktier och andelar i koncernföretag hos givaren. 

Koncernbidrag redovisas enligt huvudregeln i RFR 2. Erhållna koncern-
bidrag från dotterföretag redovisas enligt samma principer som utdelningar. 
Koncernbidrag som lämnas till ett dotterföretag redovisas som ökning av 
aktier och andelar i koncernföretag. Koncernbidrag som lämnats till eller 
erhållits från moderbolaget i syfte att minimera koncernens totala skatt 
redovisas i eget kapital efter avdrag för aktuell skatteeffekt eftersom koncern-
bidragen redovisningsmässigt likställs med utdelning respektive aktieägar-
tillskott. 

Omräkning av utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor enligt transak-
tionsdagens valutakurs. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta  
räknas om till svenska kronor till balansdagens valutakurser. Icke monetära 
tillgångar och skulder redovisas till transaktionsdagens valutakurs. 

Orealiserade valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen som 
valutaresultat netto under kapitalavkastning, intäkter eller kapitalavkastning, 
kostnader. 

De valutaterminer som används för att ekonomiskt säkra valutaexpone-
ringen i balansräkningen värderas till verkligt värde och resultateffekter 
redovisas dels under ränteintäkter och dels som valutaresultat.

Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i filialerna omräknas från utlandsverksamhetens funk-
tionella valuta (NOK, DKK, EUR och GBP), till koncernens rapporteringsvaluta, 
svenska kronor, enligt balansdagens rådande valutakurs. Intäkter och kost-
nader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till årets genom-
snittskurs. Resultatet av valutaomräkningen redovisas i övrigt totalresultat 
och ackumuleras i Omvärderingsreserven i Fritt eget kapital.

Försäkringsavtal 
Försäkringsavtal är avtal i vilka Agria åtar sig en betydande försäkringsrisk 
genom att förbinda sig att kompensera försäkringstagaren om en förutbe-
stämd försäkrad händelse skulle inträffa. 

Premieinkomst
Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring 
som förfallit till betalning eller kan tillgodoföras företaget för försäkringsavtal 
där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. 

Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäkrings-
perioden efter avdrag för sedvanliga kundrabatter. Förnyelsepremier för avtal 
med förnyelse före räkenskapsårets utgång men som inte är bekräftade av 

försäkringstagaren samt premier för nytecknade försäkringsavtal där försäk-
ringsperioden börjar före räkenskapsårets utgång räknas in med de belopp 
som beräknas inflyta. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart 
beloppet är känt. Tilläggspremier räknas in med de belopp som beräknas 
inflyta. Som premieinkomst redovisas också premier för försäkringsperioder 
som påbörjas först efter räkenskapsårets utgång, om de enligt avtal förfaller 
till betalning under räkenskapsåret. Premieinkomst redovisas exklusive skatter 
och andra offentliga avgifter som belastar försäkringspremien. 

Premieintäkt
Som premieintäkt redovisas den del av premieinkomsten som är hänförlig till 
redovisningsperioden. Den del av premieinkomsten från försäkringskontrakt 
som avser tidsperioder efter balansdagen redovisas som Försäkringstekniska 
avsättningar i rapport över finansiell ställning. Beräkning av avsättningen för 
ej intjänade premier sker i normalfallet genom att premieinkomsten periodi-
seras strikt utifrån det underliggande försäkringskontraktets löptid. Även 
återförsäkrares andel av premieinkomsten periodiseras och den del som  
hänför sig till efter balansdagen redovisas som en fordran, Återförsäkrares 
andel av försäkringstekniska avsättningar.

Försäkringsersättningar
Försäkringsersättningar motsvarar under redovisningsperioden utbetalda 
försäkringsersättningar och förändringar i avsättningar för oreglerade 
skador. I försäkringsersättningarna ingår förutom skadeersättningar även 
kostnader för skadereglering. Återvinning av skador redovisas som en redu-
cering av skadekostnaden. 

Driftskostnader
Agria redovisar sina leasingavtal som operationella leasingavtal. Hyreskost-
naderna redovisas linjärt över leasingperioden som driftskostnad.

Kapitalavkastning
Kapitalavkastning, intäkter och kostnader
Realiserat resultat på placeringstillgångar beräknas som skillnaden mellan 
erhållen köpeskilling och tillgångens anskaffningsvärde.

Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar
Orealiserade resultat består av årets förändring av skillnaden mellan anskaff-
ningsvärde och verkligt värde. Vid försäljning återförs ackumulerade oreali-
serade värdeförändringar som orealiserat resultat, med undantag för aktier 
och andelar som vi valt att värdera till verkligt värde via totalresultat.

Skatt
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter 
redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas i 
övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 
redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, 
med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslu-
tade per balansdagen, samt eventuella justeringar av aktuell skatt hänförlig 
till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångs-
punkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på 
tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur 
underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. 
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatte-
regler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

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

Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid utdelning 
redovisas vid samma tidpunkt som när utdelningen redovisas som en skuld. 
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Immateriella tillgångar
Andra immateriella tillgångar
Andra immateriella tillgångar består av egenutvecklade och förvärvade IT- 
investeringar och samarbetsavtal med bestämbara nyttjandeperioder. Dessa 
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- 
och nedskrivningar. Avskrivningen påbörjas när tillgången är tillgänglig för 
användning. 

Företagets egenutvecklade immateriella tillgångar redovisas endast om 
tillgången är identifierbar samt om företaget har kontroll över tillgången. 

Det redovisade värdet för egenutvecklade immateriella tillgångar inklude-
rar samtliga direkt hänförbara utgifter. Övriga utgifter för utveckling redovi-
sas som en kostnad i perioden då de uppkommer. Tillkommande utgifter för 
aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen 
endast då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika till-
gången till vilka de hänför sig.

Avskrivningstiden bestäms utifrån en nyttjandeperiod som uppgår till fem 
år. Avskrivning sker i resultaträkningen enligt linjär metod. Nedskrivnings-
behov prövas årligen. 

Motsvarande belopp för aktiverade utvecklingsutgifter avsätts i eget kapi-
tal till fond för utvecklingsutgifter. 

Placeringstillgångar 

Finansiella tillgångar och skulder
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget 
blir part till avtalet enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell  
tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, 
förfaller eller företaget vid en överföring av tillgångarna inte längre har kvar 
betydande risker och fördelar från tillgångarna samt förlorar kontrollen över 
tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen  
i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.

Affärstransaktioner på penning-, obligations- och aktiemarknaderna 
redovisas i balansräkningen per affärsdag vilket är den tidpunkt då de väsent-
liga riskerna och rättigheterna övergått mellan parterna.

Kvittning av finansiella tillgångar och skulder
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett  
nettobelopp i balansräkning endast när det föreligger en legal rätt att kvitta 
beloppen samt när det föreligger en avsikt att samtidigt realisera tillgången 
och reglera skulden eller att reglera posterna med ett nettobelopp. 

Klassificering och värdering
Alla finansiella tillgångar och skulder redovisas till verkligt värde vid första 
värderingstillfället. Efterföljande redovisning och värdering görs beroende  
på vilken värderingskategori det finansiella instrumentet hänförts till.

Agrias finansiella tillgångar består av:
 • Skuldinstrument
 • Derivatinstrument

Skuldinstrument
Det som avgör klassificering av ett skuldinstrument är affärsmodellen för  
att förvalta instrumentet och egenskaperna i instrumentets avtalsenliga  
kassaflöden. 

Ett krav för att en finansiell tillgång ska kunna redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde eller verkligt värde via övrigt totalresultat är att de avtal-
senliga kassaflödena enbart utgörs av återbetalning på utestående kapital-
belopp och ränta på utestående kapitalbelopp. Skuldinstrument som inte 
uppfyller kravet ska värderas till verkligt värde via resultatet oavsett vilken 
affärsmodell tillgången är hänförlig till. Samtliga skuldinstrument som värde-
ras till upplupet anskaffningsvärde uppfyller dessa kassaflödeskriterier. 

Upplupet anskaffningsvärde
Agria hanterar låne- och kundfordringar enligt en affärsmodell vars mål är att 
realisera tillgångarnas kassaflöden genom att erhålla avtalsenliga kassaflöden 
som endast utgörs av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapital-
beloppet. Dessa tillgångar värderas därför till upplupet anskaffningsvärde. 

Med upplupet anskaffningsvärde avses det diskonterade nuvärdet av alla 
framtida betalningar hänförliga till instrumentet där diskonteringsräntan 
utgörs av tillgångens effektivränta vid anskaffningstillfället.

Verkligt värde via resultatet
Agrias skuldinstrument består av innehav av räntebärande värdepapper eller 
liknande instrument, värdepappersfonder som klassificeras som antingen 
aktier och andelar eller obligationer och andra räntebärande värdepapper  
utifrån om de förvaltade tillgångarna till minst hälften utgörs av aktier eller 
räntebärande värdepapper. Tillgångar som är skuldinstrument och som inne-
has enligt en affärsmodell som innebär en värdering till verkligt värde via 
resultatet är en följd av att tillgångarna förvaltas och utvärderas baserat på 
tillgångarnas verkliga värden och att det verkliga värdet utgör grunden för 
intern uppföljning och rapportering till ledande befattningshavare. 

Derivatinstrument
Derivatinstrument redovisas till verkligt värde via resultatet. Derivat som har 
positiva marknadsvärden redovisas som tillgångar i balansräkning och de 
derivat som har negativa marknadsvärden redovisas som skulder. 

Finansiella skulder
Agria värderar samtliga finansiella skulder som inte är derivat till upplupet 
anskaffningsvärde.

Metoder för bestämning av verkligt värde
Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad
Den största delen av bolagets finansiella instrument värderas till ett verkligt 
värde genom priser som är noterade på en aktiv marknad. Till priset görs inget 
tillägg för transaktionskostnader (t.ex. courtage) eller framtida transaktions-
kostnader vid en eventuell avyttring. Ett finansiellt instrument betraktas som 
noterat på en aktiv marknad när transaktioner äger rum med tillräcklig frek-
vens och volym för att ge fortlöpande prisinformation. Om marknaden för till-
gången eller skulden är den mest fördelaktiga marknaden samt om ett före-
tag vid värderingstidpunkten kan genomföra en transaktion med tillgången 
eller skulden till detta pris på denna marknad klassificeras innehavet som nivå 
1 i värderingshierarkin för verkligt värde. 

Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad
Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv används en värde-
ringsteknik för att ta fram det verkliga värdet. Bolaget innehar exempelvis 
OTC-derivat vilka inte handlas på en aktiv marknad. De använda värderings-
teknikerna bygger i så hög utsträckning som möjligt på marknadsuppgifter 
medan företagsspecifik information används i så liten utsträckning som möj-
ligt. De instrument där samtliga väsentliga indata som krävs för värdering till 
verkligt värde är observerbara återfinns i nivå 2 i värderingshierarkin för verk-
ligt värde. I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på observerbar 
marknadsinformation klassificeras det berörda instrumentet i nivå 3 i värde-
ringshierarkin för verkligt värde. 

Redovisning av kreditförluster
Reserver för förväntade kreditförluster redovisas för finansiella tillgångar 
värderade till upplupet anskaffningsvärde. Den initiala reserven för kredit-
förlust beräknas och redovisas redan vid det första redovisningstillfället och 
justeras sedan löpande över den finansiella tillgångens löptid. För kundford-
ringar använder företaget den förenklade metoden som innebär att en förlust-
reserv alltid värderas till ett belopp som motsvarar de förväntade kreditför-
lusterna för den återstående löptiden. Reserv för finansiella tillgångar som 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde redovisas som en minskning av 
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redovisat bruttovärde för tillgången. I resultaträkningen presenteras reser-
veringar för kreditförluster inom kapitalavkastning, kostnader.

Konstaterade kreditförluster är sådana förluster som är beloppsmässigt 
slutgiltigt fastställda och där bedömningen gjorts att möjligheten till att få 
ytterligare betalningar är mycket liten. Fordran skrivs då bort från balansräk-
ningen och redovisas som konstaterad förlust i resultaträkningen vid denna 
tidpunkt.

Nedskrivningsprövning immateriella tillgångar  
samt aktier och andelar i intresseföretag
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens återvinnings-
värde. För immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning beräknas 
återvinningsvärdet årligen. Om det inte går att fastställa väsentligen obero-
ende kassaflöden för en enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av ned-
skrivningsbehov grupperas på den lägsta nivå där det går att identifiera 
väsentligen oberoende kassaflöden, en så kallad kassagenererande enhet. 

En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets 
redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen redovisas i 
resultaträkningen. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskost-
nader och nyttjandevärde. 

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljnings-
värde, med beaktande av inkurans. Anskaffningsvärdet beräknas genom 
först-in-först-ut-principen (FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit  
vid förvärvet av lagertillgångarna och för att få dem till deras nuvarande plats 
och i deras nuvarande skick. Nettoförsäljningsvärdet är det beräknade för-
säljningspriset under normala omständigheter i den löpande verksamheten 
efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstad-
komma en försäljning.

Förutbetalda anskaffningskostnader
Anskaffningskostnader som har ett klart samband med tecknande av försäk-
ringsavtal aktiveras som Förutbetalda anskaffningskostnader i balansräk-
ningen och skrivs av under nyttjandeperioden. En förutsättning för att aktive-
ring kan ske är att anskaffningskostnaderna är hänförliga till ett visst försäk-
ringsavtal, eller homogena och uppföljningsbara grupper av avtal, och bedöms 
generera en marginal som minst täcker de anskaffningskostnader som man 
vill aktivera. De anskaffningskostnader som aktiveras är provisionskostnader 
och kostnader för försäljning som direkt är relaterade till anskaffning eller 
förnyelse av försäkringsavtal. Den aktiverade kostnaden periodiseras baserat 
på försäkringsavtalens löptid. Avskrivningstiden överskrider inte 12 månader.

Obeskattade reserver 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas över resultaträkningen som 
Bokslutsdispositioner. 

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

Utjämningsfondens syfte är att utjämna försäkringsrörelsens resultat-
förändringar över tiden. Nya avsättningar kan inte göras till utjämningsfond. 

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

Ett företag kan göra en avsättning till en periodiseringsfond för att minska 
det skattepliktiga resultatet under inkomståret men måste återföra samma 
periodiseringsfond till beskattning under det sjätte året efter avsättningsåret.

Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar utgörs av Ej intjänade premier och kvar-
dröjande risker samt Oreglerade skador och motsvarar förpliktelser enligt 
ingångna försäkringsavtal. Alla förändringar i försäkringstekniska avsätt-
ningar redovisas över resultaträkningen.

Ej intjänade premier och kvardröjande risk
Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att täcka 
den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden 
på ingångna försäkringsavtal. Avsättningen beräknas normalt strikt tids-
proportionellt, så kallad pro rata temporisberäkning. Om avsättningen för ej 
intjänade premier bedöms vara otillräcklig för att täcka de förväntade kvar-
varande skade- och driftskostnaderna, förstärks den med ett tillägg för kvar-
dröjande risker. 

Oreglerade skador
Avsättningen för oreglerade skador ska täcka de förväntade framtida utbe-
talningarna för samtliga inträffade skador, inklusive de skador som inträffat 
men ännu inte anmälts till företaget, så kallad IBNR avsättning. Avsättningen 
inkluderar förväntade framtida utbetalningar inklusive samtliga kostnader för 
skadereglering. Som grund för uppskattningen av avsättningsbehovet används 
allmänt vedertagna aktuariella metoder. För större enskilda skador och för 
skador med komplicerade ansvarsförhållanden görs individuella bedömningar. 
Avsättningen för oreglerade skador diskonteras inte. 

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

Förlustprövning
Tillräckligheten i de försäkringstekniska avsättningarna prövas löpande i 
samband med bokslut. De avsättningar som gjorts för oreglerade skador och 
ej intjänade premier undersöks var för sig. Avsättningen för oreglerade skador 
grundar sig på beräknade framtida ersättningsutflöden. Som grund för prog-
noserna över avsättningsbehovet ligger vedertagna aktuariella metoder. 
Metoderna beaktar nulägesbedömningar av alla avtalsenliga kassaflöden och 
av andra hänförliga kassaflöden, exempelvis skaderegleringskostnader. De 
framtida kassaflödena har beräknats utan diskontering. Om prövningen visar 
att avsättning inte är adekvat redovisas förändringen i resultaträkningen.

Tillräckligheten i avsättningen för ej intjänade premier testas per verksam-
hetsgren. Eventuell otillräcklighet som iakttas i premieansvaret korrigeras 
genom att bokföra en avsättning för kvardröjande risker. 

Återförsäkring
Avtal som ingåtts mellan Försäkringsaktiebolaget Agria (publ) och återför-
säkrare genom vilka företaget kompenseras för förluster på avtal utfärdade 
av företaget och som uppfyller klassificeringskraven för försäkringsavtal 
enligt ovan, klassificeras som avgiven återförsäkring.

För avgiven återförsäkring redovisas de förmåner som företaget har rätt 
till enligt återförsäkringsavtalet som återförsäkrares andel av försäkrings-
tekniska 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 återförsäkringsavtalet och i enlighet med villkoren 
för varje återförsäkringsavtal.

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar motsvarar 
återförsäkrares ansvar för försäkringstekniska avsättningar enligt ingångna 
avtal. 



Finansiella rapporter 19Agria Djurförsäkring 2020

Agria bedömer nedskrivningsbehovet för tillgångar avseende återförsäkrings-
avtal. Om återvinningsvärdet är lägre än redovisat värde på tillgången skrivs 
tillgången ned till återvinningsvärdet och nedskrivningen kostnadsförs i 
resultaträkningen.

Ersättningar till anställda
Pensionsplaner 
Företaget betalar fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har inte 
någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Före-
tagets utbetalningar avseende avgiftsbestämda planer redovisas som kost-
nad under den period när de anställda utfört de tjänster som avgiften avser. 

Den största pensionsplanen som företagets anställda ingår i är FTP-planen, 
en pensionsplan som omfattar flera arbetsgivare. Planen är förmånsbestämd 
för anställda födda 1971 eller tidigare och avgiftsbestämd för anställda födda 
1972 eller senare. Den förmånsbestämda delen är försäkrad genom Försäk-
ringsbranschens pensionskassa (FPK). Denna pensionsplan innebär att ett 
företag som huvudregel redovisar sin proportionella andel av den förmåns-
bestämda pensionsförpliktelsen samt av de förvaltningstillgångar och kost-
nader som är förbundna med pensionsförpliktelsen. I redovisningen ska även 
upplysningar lämnas enligt kraven för förmånsbestämda pensionsplaner. 

För närvarande har inte FPK möjlighet att tillhandahålla erforderlig infor-
mation, varför ovannämnda pensionsplan redovisas som en avgiftsbestämd 
plan. 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. 

Samtliga pensionsplaner i företagets filialer är avgiftsbestämda och följer 
antingen kollektivavtal eller, där kollektivavtal inte finns, arbetsmarknadens 
rekommenderade premienivåer.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse 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 eller inte kan beräknas med till-
räcklig tillförlitlighet.
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Not 2 Risker och riskhantering

Riskhanteringssystemet inom Agria 
Huvudsyftet med riskhanteringen är att säkerställa att riskerna identifieras 
och hanteras, att riskvärderingen är oberoende och att kapitalbasen är till-
räcklig i förhållande till de tagna riskerna. Inom Länsförsäkringar AB-koncernen 
har inrättats ett gemensamt riskhanteringssystem, som utgör en del av syste-
met för intern kontroll. Riskhanteringssystem definieras som de strategier, 
processer, rutiner, interna regler, limiter, kontroller och rapporteringsrutiner 
som behövs för att säkerställa att bolaget löpande kan identifiera, mäta, över-
vaka, styra, hantera, rapportera och ha kontroll över de risker som bolagen är 
eller kan förväntas komma att bli exponerade för. 

Framåtblickande analyser i form av Egen risk- och solvensanalys (ERSA) 
genomförs årligen. Det övergripande målet med ERSA är att säkerställa att 
kapitalbasen är och förblir tillräcklig för att bära de risker som följer av reali-
serandet av affärsplanen. I det löpande arbetet ingår att hantera kända risker 
och att identifiera nya risker. Bolaget använder en av Finansinspektionen god-
känd partiell intern modell för att räkna kapitalkravet.

Organisation av riskarbetet
Koncernens system för riskhantering framgår av koncerninstruktionen och 
av en koncerngemensam riskpolicy som fastställs av Länsförsäkringar ABs 
styrelse och godkänns av styrelserna i respektive dotterbolag. Respektive 
försäkringsdotterbolag tar sedan fram en bolagsspecifik riskpolicy med 
utgångspunkt i den koncerngemensamma. Med utgångspunkt i det koncern-
gemensamma riskhanteringssystemet utformar dotterbolagen även närmare 
regler för hantering av bolagsspecifika risker. 

Riskhanteringssystemet utgör en integrerad del av organisationsstruktur 
och beslutsprocesser och bidrar till att målen för verksamheten kan uppnås 
med en högre grad av säkerhet. Systemet omfattar, utöver riskhantering i 
verksamheten, även den oberoende riskhanteringsfunktionen i andra försvars-
linjen. Även Compliancefunktionen och Aktuariefunktionen har en roll i risk-
hanteringen. Vd ansvarar för att av styrelsen beslutade styrdokument inför-
livas i verksamheten och respektive chef inom bolaget ansvarar för riskerna  
i den egna verksamheten. 

Riskhanteringsfunktionen ansvarar för den oberoende riskkontrollen och 
utgör ett stöd för vd, ledning och operativa enheter att fullgöra sitt ansvar för 

att bedriva verksamheten med god riskkontroll. Regelbunden rapportering 
avseende riskerna sker till vd och till styrelsen. 

Aktuariefunktionen ansvarar för att samordna och säkerställa kvaliteten  
i de försäkringstekniska beräkningarna och utredningarna samt att bistå sty-
relse och vd i aktuariella frågor. Aktuariefunktionen ansvarar vidare för att på 
eget initiativ rapportera till styrelse och vd i frågor som rör metoder, beräk-
ningar och bedömningar av de försäkringstekniska avsättningarna, värderingen 
av försäkringsriskerna samt återförsäkringsskydd och andra riskreducerings-
tekniker.

Compliancefunktionen är en oberoende kontrollfunktion med ansvar att 
övervaka och kontrollera regelefterlevnaden i den tillståndspliktiga verksam-
heten. Funktionen identifierar och rapporterar risker som kan uppkomma till 
följd av bristande regelefterlevnad och lämnar rekommendationer till åtgär-
der till berörd personal, vd och styrelse.

Internrevisionen är en oberoende granskningsfunktion som utgör styrel-
sens stöd i kvalitetssäkringen av organisationens riskhantering, styrning och 
kontroller. 

Riskexponering
Agria är exponerat mot olika risker vilket påverkar företagets finansiella  
ställning, resultat och måluppfyllelse. Följande punkter beskriver Agrias  
verksamhet och risktagande:
 • Bedriver verksamhet inom skadeförsäkring, specifikt djur- och gröda-

försäkring 
 • Inriktning är huvudsakligen mot privatpersoner och i mindre omfattning 

lantbruksföretag 
 • Affären har återförsäkringsskydd i de delar det bedömts som relevant
 • Bolaget är exponerad mot volatiliteten i de finansiella marknaderna genom 

placeringstillgångar som begränsas av styrelsens riktlinjer för placeringar. 
 • Som tillståndspliktigt bolag under Finansinspektionens tillsyn är bolaget 

påverkat av regelverk som har inverkan på affärsstrategi och risktagande
 • Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och 

Frankrike

Agrias största riskexponering brutto uppskattas vara åtagandena inom gröda-
försäkring, lantbruksdjursförsäkring och hästförsäkring i nämnd ordning men 
begränsas med återförsäkringsskydd.

I nedanstående figurer (figur 1 och 2) visas fördelningen av risk i Agria per 2020-12-31 uppdelat på riskkategorier.  
Bolaget definierar sin riskprofil såsom lika med det beräknade kapitalkravet och därtill kvalitativt utvärderade risker.

Figur 1. Indelning av risk i Agria
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Figur 2. Regulatoriska kapitalkrav per riskkategori enligt Solvens II med beaktande  
av diversifiering enligt Länsförsäkringars interna modell

31 december 2020

 Marknadsrisk 13%

 Skadeförsäkringsrisk 70%

 Motpartsrisk 3%

 Operativ risk 14%

31 december 2019

 Marknadsrisk 15%

 Skadeförsäkringsrisk 69%

 Motpartsrisk 3%

 Operativ risk 13%

Försäkringsrisk
I Agria uppstår skadeförsäkringsrisk i form av premie-, reserv-, katastrof- 
och annullationsrisk.

Med premierisk avses risken för förluster till följd av att det kommande 
årets skador blir större än förväntat. Med reservrisk avses risken för förlus-
ter till följd av negativt utfall vid avvecklingen av avsättningarna för oregle-
rade skador. Med katastrofrisk avses risken för förluster till följd av natur-
katastrofer, epidemier eller katastrofer orsakade av mänskliga aktiviteter 
som leder till mycket stora försäkringsersättningar. Med annullationsrisk 
inom skadeförsäkring avses risken för förlust eller negativ förändring av  
försäkringsskulderna på grund av ändrade nivåer beträffande uppehåll i  
premiebetalningar, upphörande, förnyelse och återköp.

Riskexponering
Affären inom Agria består av djurförsäkring inom sällskapsdjur (hund, katt 
och andra sällskapsdjur), häst samt lantbruksdjur och grödaförsäkring. 
bedrivs i olika omfattning i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien 
och Frankrike. Affären har i ett skadeförsäkringsperspektiv kort avvecklings-
tid i den meningen att tiden från skadetillfälle till slutlig utbetalning är kort. 
Detta gör att skadereserverna vid varje given tidpunkt är små i förhållande  
till premiebeståndet och reservrisken relativt liten. Försäkringsrisken inom 
Agria domineras således av premierisken.

Koncentration av risk (kumulrisk) kan inträffa då försäkringsaffären inte är 
tillräckligt diversifierad vilket leder till att en enskild exponering, homogen 
grupp av exponeringar eller en specifik marknadshändelse kan hota bolagets 
solvens eller finansiella ställning. Den största delen av affären, mätt i premie-
inkomst, bedrivs i Sverige. I övriga länder där Agria bedriver verksamhet växer 
affären och det planeras för expansion till ytterligare länder kommande år. 
Agrias affär för lantbruksdjur och grödaförsäkring bidrar till diversifieringen 
genom att ha en liten samvariation med övrig affär. Sverige gynnas av att  
landet är glesbefolkat och har ett kallt klimat, vilket försvårar spridning av 
smittsamma sjukdomar hos häst och lantbruksdjur.

Eftersom förväntade vinster som ingår i framtida premier för befintliga 
försäkringsavtal finns med i bolagets kapitalbas är bolaget även exponerad 
för annullationsrisk.

Produktutbudet innehåller ett antal olika produkter, fördelat på ett flertal 
olika djurslag utan tydliga inbördes risksamband. Det finns ingen samvariation 
av betydelse mellan liv och veterinärvård, inte heller mellan djurslag.

Riskhantering
Agrias återförsäkringsskydd utgör ett viktigt instrument för skydd mot 
större enskilda skadehändelser (katastrofrisker) och hög total skadekostnad  
i de mer volatila affärerna i bolaget. Programmen ger skydd över valda själv-
behåll upp till vissa beloppsgränser, med undantag för vissa risker. Vid försäk-
ringsbelopp som överstiger skyddets övre gräns köps fakultativ återförsäk-
ring. Förutom för hästförsäkring, lantbruksdjur och gröda tecknar Agria även 
återförsäkring för hund (ansvar) i utländska filialer. Utöver detta reglerar sty-
relsen i den försäkringstekniska policyn risknivåer genom att reglera maximal 
riskexponering per skadehändelse respektive enskild risk. Minst en gång per 
år ska styrelsen besluta om den avgivna återförsäkringen med avseende på 
självbehåll, återförsäkringsvillkor med mera.

Andra faktorer som påverkar försäkringsriskerna är produktsammansätt-
ning inklusive diversifiering, villkorsutformning, riskurvalsregler och risk-
besiktningar.

Riskkänslighet
Tabell 1 visar känsligheten i Bolagets resultat och egna kapital för förändringar 
av premienivå, skadefrekvens och skadeinflation. Tabell 2 visar den årsvisa 
utvecklingen av uppskattad slutlig skadekostnad från slutet av skadeåret och 
framåt, brutto och för egen räkning. Tabellen inkluderar utbetalda skador och 
ersättningsreserv inklusive reserv för okända skador (så kallad IBNR-avsätt-
ning). Skaderegleringskostnader ingår inte i tabellen för utvecklingen. Skade-
regleringsreserv redovisas på separat rad. Belopp i olika valutor är genom-
gående konverterade till bokslutsdagens valutakurs. 

Tabell 1. Känslighetsanalys försäkringsrisk (Mkr)
Effekt på  

resultat före skatt
Effekt på  

eget kapital
Antagande 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Premier 10% lägre  
premienivå –449 –393 –353 –309

Skadefrekvens 10% ökad  
skadefrekvens –316 –280 –248 –220

Skadeinflation 1% högre skade-
inflation årligen –13 –12 –11 –9



Finansiella rapporter22 Agria Djurförsäkring 2020

Uppskattningen av kostnaden för de oreglerade skadorna, uppgår brutto till 
301 (315) Mkr, är förknippad med osäkerhet om vad skadorna, kanske flera år 
framåt i tiden, kan komma att kosta. Det återförsäkringsskydd som finns 
beskrivet ovan begränsar risken och avsättningen för oreglerade skador, 
netto uppgår till 300 (313) Mkr. 

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.

Medelduration i Agrias försäkringsportfölj är 0,5 år och är oförändrat från 
föregående år. Tabell 2 visar hur nuvärdesberäknade förväntade betalningar 
på oreglerade skador fördelar sig på löptid före och efter återförsäkring. 

Tabell 2. Uppskattad skadekostnad före och efter återförsäkring, per skadeår

Uppskattad skadekostnad brutto, Mkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summa

Vid slutet av skadeåret 1 556,2 1 708,9 1 910,1 2 036,4 2 257,1 2 532,7 2 916,8

Ett år senare 1 537,1 1 676,6 1 841,0 2 009,7 2 228,5 2 510,5

Två år senare 1 505,5 1 639,9 1 839,5 2 008,1 2 226,3

Tre år senare 1 506,9 1 640,2  1 837,9 2 001,2

Fyra år senare 1 506,5 1 639,8 1 838,2 

Fem år senare 1 500,0 1 637,3  

Sex år senare 1 499,3   

Uppskattad skadekostnad 1 499,3 1 637,3 1 838,2 2 001,2 2 226,3 2 510,5 2 916,8

Ackumulerade skadeutbetalningar 1 499,3 1 637,2 1 837,9 1 998,7 2 220,8 2 489,4 2 620,0

Ersättningsreserv 0,0 0,0 0,3 2,5 5,4 21,1 296,9 326,2

Ersättningsreserv för äldre årgångar    2,2

Summa ersättningsreserv, brutto    328,4
Skaderegleringsreserv, brutto    18,9

Avsättning för oreglerade skador, brutto    347,3

Uppskattad skadekostnad för egen räkning, Mkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Summa

Vid slutet av skadeåret 1 556,2 1 708,9 1 910,1 2 036,4 2 257,1 2 532,7 2 908,7

Ett år senare 1 537,1 1 674,8 1 840,2 2 009,2 2 228,2 2 510,5

Två år senare 1 505,5 1 639,9 1 839,5 2 008,1 2 226,0

Tre år senare 1 503,1 1 640,2 1 837,9 2 001,2

Fyra år senare 1 502,5 1 639,8 1 838,2 

Fem år senare 1 500,0 1 838,2  

Sex år senare 1 499,3   

Uppskattad skadekostnad 1 499,3 1 838,2 1 838,2 2 001,2 2 226,0 2 510,5 2 908,7

Ackumulerade skadeutbetalningar 1 499,3 1 637,2 1 837,9 1 998,7 2 220,8 2 489,4 2 620,0

Ersättningsreserv 0,0 0,0 0,3 2,5 5,2 21,1 288,7 317,8

Ersättningsreserv för äldre årgångar    0,5

Summa ersättningsreserv, f.e.r.    318,3
Skaderegleringsreserv, f.e.r.    18,9

Avsättning för oreglerade skador, f.e.r.    337,2

Marknadsrisker
Med marknadsrisk avses risken för förluster som direkt eller indirekt orsakas 
av ändringar, i nivå eller volatilitet, i marknadspriser för tillgångar, skulder och 
finansiella instrument inklusive förluster orsakade av brister i matchningen 
mellan tillgångar och skulder. Koncentrationsrisk inom marknadsrisk är risken 
för förluster till följd av att placeringstillgångar inte är väl diversifierade.

Riskexponering
Marknadsrisk i bolaget härrör främst från placeringstillgångar och i mindre 
del från försäkringsskulden. Den huvudsakliga tillgångsklassen i placerings-
tillgångarna är räntebärande instrument och aktier.

I de räntebärande tillgångsportföljerna finns ränterisk från statsobliga-
tioner, kreditobligationer och derivatinstrument. Ränterisk finns även 
inbyggd i försäkringsskulderna genom att avsättningarna diskonteras med en 
aktuell marknadsränta men är mycket begränsad då durationen i reserverna 
är kort. Agria har exponering för kreditspreadrisk i svenska bostadsobligatio-
ner och genom innehav i obligations- och lånefonder. Bolaget har aktieexpo-
nering mot främst svenska, europeiska och amerikanska aktier. Den valuta-
exponering som finns härrör till försäkringsskulder och placeringstillgångar  
i andra valutor. Koncentrationsrisk kan leda till att bolaget exponeras för en 
homogen grupp av exponeringar eller en specifik marknadshändelse som kan 
hota bolagets solvens eller finansiella ställning. Agria håller emellertid en väl-
diversifierad tillgångsportfölj med liten koncentrationsrisk.

Riskhantering
Inom Agria beslutar styrelsen om ramar för risktagandet bland annat genom 
att fastställa placeringsriktlinjer och allokeringsmandat samt aktuella del-
limiter för olika marknadsriskkategorier i placeringstillgångarna. 

Den främsta riskreduceringstekniken som tillämpas vid förvaltningen av 
tillgångarna i koncernens bolag är diversifiering. Bolagens investeringar 
sprids på flera tillgångsslag samt segment inom dessa vilket ger exponering 
mot olika riskfaktorer som reagerar på olika sätt på de finansiella marknader-
nas rörelser. Detta innebär att portföljen i sin helhet är mindre känslig för 
marknadsrörelser än dess beståndsdelar. I förvaltningen av tillgångarna 
används även i viss utsträckning derivatinstrument för att skydda bolagets 
balansräkningar mot oönskade marknadsrisker. I syfte att reducera ränte-
risk använder förvaltningen ränteterminer (futures och forwards) samt ränte-
swapar. Valutaterminer används även regelbundet för att reducera valuta-
risken i portföljen. Effekten av dessa derivatstrategier följs upp kontinuerligt. 
Koncentrationsrisken i krediter begränsas genom limiter för exponering mot 
varje emittent eller grupp av emittenter som har inbördes anknytning samt 
för exponering av kreditinstrument per ratingnivå.

Riskkänslighet
De huvudsakliga tillgångsklasserna i Agrias tillgångsportfölj är räntebärande 
värdepapper och aktier. Tabell 3 visar hur förändringar på de finansiella mark-
naderna påverkar bolagets tillgångar och inverkan på resultatet och det egna 
kapitalet. Tabell 4 visar känslighet mot valutakursförändringar. 
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Tabell 3. Känslighetsanalys, marknadsrisk (Mkr)
Effekt på  

resultat före skatt
Effekt på  

eget kapital
Antagande 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ränterisk  
tillgångar och 
skulder netto1)

100 bps högre 
nominella  
marknadsräntor –16 –13 –13 –10

Ränterisk  
tillgångar och 
skulder netto1)

100 bps lägre 
nominella  
marknadsräntor 17 14 13 11

Kreditspreadrisk 100 bps ökad  
kreditspread –27 –35 –21 –27

Aktierisk2) 10% lägre aktie-
kurser inklusive 
hedgefonder –39 –31 –31 –24

Valutarisk3) 10% förstärkning 
av alla valutor mot 
SEK 51 33 40 26

1)  Ränterisken från genomlysta placeringstillgångar. Förändring i ränterisk FTA går inte över 
resultatet.

2)  Aktier och andelar.
3)  Valutaexponeringen avser indirekt exponering via genomlysning av fonder netto av skuld  

i utländsk valuta.

Tabell 4. Inverkan på resultat av en förstärkning på 10% i valutakursen mot SEK
Effekt på  

resultat före skatt
Valuta1) 2020-12-31 2019-12-31

GBP 31,4 19,3

USD 10,4 8,8

NOK 4,7 3,0

DKK 2,3 1,6

EUR 1,3 –1,5

CHF 0,5 0,2

ZAR 0,0 0,1

Övriga 0,0 1,1

Total 50,6 32,6

1)  Valutaexponeringen avser indirekt exponering via genomlysning av fonder netto av skuld i 
utländsk valuta.

IBOR och referensräntereformen
Efter finanskrisen har interbankräntor (IBORs) varit i fokus från globala till-
synsmyndigheter och en internationell trend är att IBORs ersätts av eller 
kompletteras med alternativa riskfria referensräntor för att få en mer väl-
fungerande finansmarknad. Det råder för närvarande osäkerhet kring tid-
punkten och exakt karaktär för dessa förändringar. Bolaget har för närvarande 
kontrakt som refererar till IBOR-räntor med Euribor, Stibor och USD Libor 
som referensränta i kontrakt för räntebärande värdepapper med rörlig ränta 
och i räntederivat.

Länsförsäkringar förväntar sig att system och processer kan behöva ses 
över för att identifiera ändringar av kontrakt med IBOR-räntor och att hantera 
eventuella skatte- och redovisningskonsekvenser samt påverkan på diskon-
teringsräntan för värdering av försäkringstekniska avsättningar. IASB publi-
cerade den 27 augusti 2020 ändringar i flertalet standarder för att förhindra 
oönskade konsekvenser i redovisning som avser perioden efter reformernas 
genomförande. Länsförsäkringar AB driver inom koncernen ett pågående 
projekt för att utreda effekterna till följd av referensräntereformen.

Motpartsrisker
Motpartsrisk avser risken för förluster till följd av att motparter inte fullgör 
sina åtaganden och avser banktillgodohavanden, finansiella derivat och åter-
försäkring.

Riskexponering
Agrias exponering för motpartsrisk består till övervägande del av exponering 
mot banker från kassabehållningar och till liten del från derivatpositioner. 
Derivaten köps för att skydda balansräkningen mot till exempel ränterisk och 
valutarisk och innebär att motparten, genom derivatkontraktet, åtar sig att 
kompensera för negativa resultat till följd av förändringar av exempelvis 
marknadsräntor eller valutakurser. Vid marknadsförändringar kan det därmed 
uppstå en fordran på motparten. Bolaget är även exponerat mot motpartsrisk 
från återförsäkringsgivare. I not 1 i avsnittet om ”förväntade kreditförluster” 
beskrivs metodiken för hur förväntade kreditförluster fastställs för olika typer 
av tillgångar. Bolagets fordringar utgörs av interna och externa fordringar 
som historiskt visat på låg andel fallerade fordringar och inga konstaterade 
förluster för olika grupper av motparter. Förlusten vid fallissemang bedöms 
med det i beaktande och fordringarnas korta löptider vara väldigt låg varpå 
reserveringsbehovet blir noll eller nära noll.

Riskhantering
Motpartsrisken i banktillgodohavanden och finansiella derivat reduceras pri-
märt genom diversifiering av de motparter som bolaget använder vid handel. 
Exponeringarna av finansiella derivat begränsas även genom ISDA-avtal 
(nettningsavtal) samt tillhörande avtal kring daglig avräkning.

Motpartsrisken som uppstår i samband med återförsäkringar reduceras 
främst proaktivt, genom att noga utvärdera potentiella återförsäkringsmot-
parter och genom limiter för maximal exponering mot respektive motpart. 
Motparternas kreditvärdighet följs regelbundet upp och bevakas. Dessutom 
eftersträvas en spridning av avgiven återförsäkring på ett flertal återförsäk-
ringsgivare, vilket sammantaget borgar för en god kvalitet i fordringarna. 
Nedskrivningsbehovet för tillgångar avseende återförsäkringsavtal, bedöms 
regelbundet av avdelningen för återförsäkring. Förfallna fordringar kontroll-
eras löpande. Tabell 5 visar kreditkvalitet avseende tillgångar.

Tabell 5. Kreditkvalitet avseende finansiella tillgångar
Marknadsvärde, Mkr

2020-12-31 2019-12-31

Kassa och bank samt likvida medel klassificerade som  
Övriga fordringar
A 743 398

Summa kassa 743 398

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
AAA 883 925

AA 36 18

A 0 33

BBB 5 58

BB eller lägre 58 61

Rating saknas 77 42

Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 059 1 138

Derivat
A 3,0 0,5

B 0,0 0,2

Summa derivat 3,0 0,7
Total 1 805 1 537

Likviditetsrisk 
Med likviditetsrisk avses risken för förluster till följd av att egna betalnings-
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 eller 
genom avyttring av tillgångar till underpris.

Riskexponering
Bolagets likviditetsrisker är låga då premierna tas in i förväg och större 
enskilda skador och utbetalningar utöver de normala kassaflödena är kända 
långt innan de förfaller. Dessutom är merparten av placeringstillgångarna i 
bolaget likvida med kort varsel. 
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Riskhantering
Likviditetsrisken minimeras genom att en övervägande del av placeringar 
görs i värdepapper med hög likviditet som är noterade på etablerade börser. 
För att ytterligare begränsa likviditetsriskerna finns det regler för hur place-
ringar får ske i onoterade tillgångar. Vidare framgår av respektive bolags  
placeringsriktlinjer att placeringstillgångarna ska placeras med beaktande  
av respektive bolags behov av likviditet för att kunna uppfylla bolagets åtag-
anden.

Riskkänslighet
I Tabell 6 visas den exponering för bolagets finansiella tillgångar och skulder 
över olika löptider. Tabellen visar de faktiska kassaflöden som kommer att  
ske under respektive period, baserat på de återstående kontraktuella förfallo-
tiderna. Merparten av obligationerna och räntebärande värdepapper kan 
dock realisera med kort varsel för att vid var tillfälle täcka de kontraktuella 
åtagandena på skuldsidan.

Tabell 6. Löptidsanalys för finansiella tillgångar3) och skulder samt försäkringstekniska åtaganden 
2020 2019

Mkr <3 mån
3 mån– 

1 år 1–5 år 5–10 år > 10 år Totalt <3 mån
3 mån– 

1 år 1–5 år 5–10 år > 10 år Totalt

Tillgångar
Räntebärande värdepapper emitterade av 
koncernföretag och lån till koncernföretag 0,0 1,3 69,0 19,4 – 89,7 0,0 2,8 114,9 8,6 – 126,3
Obligationer och andra räntebärande  
värdepapper1) 16,4 19,7 640,0 188,5 – 864,6 16,2 40,8 711,7 85,9 – 854,6
Övriga fordringar 45,8 – – – – 45,8 85,7 – – – – 85,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5,0 – – – – 5,0 5,0 – – – – 5,0
Summa tillgångar 67,2 21,0 709,0 207,9 – 1 005,1 106,9 43,6 826,6 94,5 – 1 071,6
Skulder
Försäkringstekniska avsättningar2) 753,7 1 626,2 97,3 0,3 – 2 477,5 664,2 1 433,1 82,3 0,1 – 2 179,7
Övriga skulder 35,3 2,5 10,0 – – 47,8 63,5 2,5 8,0 – – 74,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22,2 – – – – 22,2 12,4 – – – – 12,4
Summa skulder 811,2 1 628,7 107,3 0,3 – 2 547,5 740,1 1 435,6 90,3 0,1 – 2 266,1
Derivat, in- och utflöden, netto 10,9 –2,3 0,0 – – 8,6 0,0 3,1 – – – 3,1
Summa derivat 10,9 –2,3 0,0 – – 8,6 0,0 3,1 – – – 3,1

1)  I balansposten Obligationer och andra räntebärande värdepapper ingår Räntefonder, dessa har inga kontraktuella förfallotider och har exkluderats i tabellen ovan.  
Återvinningstiden för värdepapper återspelar inte likviditet i portföljen utan slutliga förfall på värdepappren. Dessa är realiserbara vid valfri tidpunkt.

2)  Försäkringstekniska avsättningar redovisas brutto, före avgiven återförsäkring.
3)  Notera att tabellen gäller finansiella tillgångar, inte totala tillgångar som svarar mot åtaganden, vilket skulle inkludera t.ex. premiefordringar.

Operativ risk
Med operativ risk avses risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga 
eller fallerade processer, mänskliga fel, system eller yttre händelser, inbegri-
pet legala risker och compliancerisker.

Riskexponering
De former av operativ risk som Bolaget är exponerad mot är Produkt- och 
processrisker, Personalrisker, Legala risker och Compliancerisker, IT-risker, 
Modellrisker och Säkerhetsrisker. 

Riskhantering
Bolagets arbete med operativ risk baseras på en Länsförsäkringar AB- 
koncerngemensam metodik som omfattar affärskritiska processer och  
nyckelkontroller likväl som inrapporterade incidenter och verksamhetens 
egna självutvärderingar av operativ risk. I processen för hantering och  
kontroll av operativa risker ingår momenten identifiering, mätning, över-
vakning, hantering och rapportering.

Koncernen har även ett gemensamt ramverk för hur risker ska identifieras, 
värderas och dokumenteras i beslutsprocessen för beslut som kan förväntas 
få en väsentlig påverkan på lönsamhet, riskprofil, organisation eller varumärke. 
Syftet är att uppnå ett effektivt beslutsfattande genom en proaktiv och ända-
målsenlig hantering av risker för att därigenom nå uppsatta mål med en 
större grad av säkerhet samt säkerställa att gällande lagar och regler efter-
levs samt att kundnytta uppnås. Vidare omfattar den koncerngemensamma 
metodiken kontinuitetshantering vilket handlar om att upprätta beredskaps-, 
kontinuitets- och återställningsplaner för hantering av incidenter före, under 
och efter det att en kris inträffat. Det övergripande målet för säkerhetsarbetet 
är att skydda organisationens tillgångar mot alla typer av hot – interna eller 
externa, avsiktliga eller oavsiktliga. Säkerhetsarbetet bedrivs enligt ISO- 
standarderna för informationssäkerhet och kontinuitetshantering. 

Koncentrationsrisk
Med koncentrationsrisk avses risken att företagets riskexponering inte är  
tillräckligt diversifierad vilket leder till att en enskild exponering, homogen 
grupp av exponeringar eller en specifik marknadshändelse kan hota bolagets 
solvens eller finansiella ställning. Koncentrationsrisker motverkas primärt 
genom beslut om högsta exponering per återförsäkringsgivare, per motpart  
i finansiella derivat, fakultativ återförsäkring av försäkrade enskilt mycket 
stora risker och genom diversifiering av koncernens placeringstillgångar. 
Agrias ledning och styrelse tar återkommande del av rapportering om kon-
cernens stora exponeringar och riskkoncentrationer. 

Övriga materiella risker
Utöver ovan nämnda risker är Agria även exponerat mot affärsrisker, emerging 
risks, klimatrisker och koncentrationsrisker. 
 • Med affärsrisk avses risken för vikande intjäning, ökade kostnader eller 

minskat förtroende från kunder eller övriga intressenter. I affärsrisk ingår 
även Conduct risk, d.v.s risken för otillbörligt uppförande.

 • Med emerging risks avses nya eller förändrade företeelser, situationer eller 
trender som kan komma att väsentligen påverka bolagets finansiella situa-
tion, marknadsposition eller varumärke i negativ riktning inom bolagets 
affärsplaneringshorisont. 

 • Med klimatrisk avses de risker som klimatförändringens konsekvenser kan 
medföra på bolagets affärsverksamhet. Klimatrisker kan materialiseras 
antingen genom fysiska risker, såsom fler inslag av extremväder och gradvis 
höjda havsnivåer, eller genom omställningsrisker, såsom regulatoriska, 
politiska och marknadsmässiga förändringar relaterade till övergången mot 
ett koldioxidsnålt samhälle.

 • Med koncentrationsrisk avses risken att en enskild exponering, homogen 
grupp av exponeringar eller en specifik marknadshändelse leder till förluster 
i större utsträckning än om verksamheten vore väldiversifierad. Koncentra-
tionsrisk kan härröra från koncentrationer i såväl tillgångar och skulder 
som från intäktskällor och leverantörer, inbegripet leverantörer av utlagda 
tjänster. 
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Riskexponering
Bolagets exponering för affärsrisker följer av beslutade affärsstrategier där 
affärsplaneringsprocessen och återkoppling från affärsriskanalyser utgör ett 
viktigt instrument för att hantera utmaningar kopplade till strategier och mål. 
Genom den starka varumärkeskoppling som finns mellan bolagen i koncernen 
kan minskat förtroende för något av bolagen medföra en ryktesrisk som skadar 
varumärket och därmed Agria.

Klimatrisk utgör en direkt finansiell risk i form av möjlig påverkan på för-
säkringsaffären, kreditgivning och investeringar för Länsförsäkringar AB- 
koncernen. Sannolikt påverkas dessa affärer simultant vilket gör risken både 
komplex och betydande. Länsförsäkringar AB-koncernen identifierar klimat-
risker i affären både i form av fysiska risker och omställningsrisker.

Till följd av ändrade omvärldsförutsättningar eller interna omständigheter 
kan nya risker, emerging risks, uppstå över tid. Det kan antingen vara en helt ny 
företeelse som utgör en ny risk eller en risk som ändrar karaktär och därför bör 
hanteras på ett nytt sätt men det kan även vara en risk som tidigare bedömts 
vara immateriell som utvecklas till att bli materiell. Exempel kan vara upp-
komsten av nya ekonomier, teknologisk utveckling och samhällspolitiska  
förändringar etc.

Agria bedöms inte ha några väsentliga koncentrationer inom vare sig till-
gångar, skulder eller intäktskällor. Se även avsnitt om marknadsrisk och för-
säkringsrisk.

Riskhantering 
Affärsrisker hanteras på styrelse- och ledningsnivå genom analyser och 
beslut inför strategiska vägval om inriktning av verksamheten. Affärsrisk-
analyser genomförs i den årliga affärsplaneringsprocessen men kan även  
ske däremellan om behov uppstår på grund av omvärldsförändringar eller i 
samband med affärsbeslut. De specifika affärsrisker som vid var tid bedöms 
som viktigast följs löpande upp på ledningsnivå.

Länsförsäkringar AB-koncernen har en klimatsmart vision som innebär 
att koncernen ska arbeta aktivt för att minska klimatpåverkan och klimat-
riskerna i hela verksamheten samt verka för klimatanpassning för att minska 
skadeverkningarna av ett förändrat klimat. Länsförsäkringar AB-koncernens 
investeringar i institutionella investeringsportföljer och eget förvaltade fonder 
ska senast år 2030 vara i linje med Parisavtalet, d.v.s. att begränsa klimatför-
ändringen till 1,5°C. 

Länsförsäkringar AB-koncernen står bakom Task Force of Climate Related 
Financial Disclosures (TCFD), vilka är rekommendationer för rapportering av 
klimatrelaterade risker och möjligheter som på sikt förväntas utvecklas till en 
standard för klimatrapportering. Koncernen rapporterar enligt TCFDs 
rekommendationer sedan 2019.

Emerging risks identifieras och hanteras i det löpande riskhanterings-
arbetet och i bolagets årliga egna risk- och solvensanalys ERSA. Riskens 
materialitet får avgöra om risken ska åtgärdas och riskens natur får avgöra 
lämpligt tillvägagångssätt.

Koncentrationsrisker motverkas primärt genom beslut om högsta expo-
nering per återförsäkringsgivare, per motpart i finansiella derivat, fakultativ 
återförsäkring av försäkrade enskilt mycket stora risker och genom diversi-
fiering av koncernens placeringstillgångar.

Kapitalplanering
Styrningen av risktagandet hänger nära samman med styrningen av använd-
ningen av Agrias kapital. I samband med den årliga affärsplaneringen, och 
däremellan vid behov genomförs ERSAn med en plan för finansiering av bola-
gets verksamhet. Planen som anger planerad sammansättning av kapitalbas 
och risker avser att säkerställa att bolaget vid var tid har tillräckligt med kapi-
tal för att svara mot de risker som verksamheten genererar. 

Agria har en kapitalbas som överstiger den lagstadgade erforderliga  
kapitalkravet (Solvens II) med god marginal. Den samlade riskbilden enligt 
Solvens II rapporteras kvartalsvis till styrelsen och de regulatoriska kraven 
beaktas i hög grad vid affärsmässiga beslut. Kvantitativ information om kapi-
talbas, kapitalkrav och kapitalkvot finns i tabell 7. 

Agrias kapitalkvot överstiger med marginal det lagstadgade kravet. Kapi-
talkvoten, d.v.s. relationen mellan kapitalbas och kapitalkrav enligt Solvens II 
var 2020-12-31 163 (155) procent.

Tabell 7. Kapitalsituation enligt Solvens II
Mkr 2020-12-31 2019-12-31

Kapitalbas 1 497 1 229

Kapitalkrav 918 792

Kapitalkvot 163% 155%
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Not 3 Premieinkomst

2020 2019

Direktförsäkring, Sverige 2 668,7 2 373,7

Direktförsäkring, Danmark 270,1 221,5

Direktförsäkring, Finland 97,8 64,9

Direktförsäkring, Norge 573,9 530,1

Direktförsäkring, Storbritannien 859,5 736,2

Direktförsäkring, Frankrike 15,9 5,5

Summa 4 485,9 3 931,9

Not 4 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

2020 2019

Överförd kapitalavkastning 0,1 4,4

Räntesatser, procent
Avsättningar för försäkringar med lång avvecklingstid 0,53% –

Avsättningar för försäkringar med kort avvecklingstid 0,00% 0,20%

Den beräknade avkastningen på de tillgångar som motsvarar de försäkringstekniska 
avsättningarna överförs från finansrörelsen till det tekniska resultatet. Den överförda 
kapitalavkastningen har beräknats på halva premieintäkten efter avgiven återförsäkring 
samt på genomsnittet av in- och utgående avsättningar för oreglerade skador efter  
avgiven återförsäkring under året. 

Från och med 2020 tillämpas räntesatsen för försäkringar med lång avvecklingstid 
för ansvarsförsäkringar. 

Not 5 Försäkringsersättningar

2020 2019

Utbetalda skadeersättningar –2 881,4 –2 555,1

Driftskostnader för skadereglering –243,0 –226,9

Summa skadekostnader –3 124,4 –2 782,0

Not 6 Driftskostnader

Anskaffning och administration 2020 2019

Driftskostnader
Anskaffningskostnader1) –596,2 –537,5

Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader 23,5 –6,7

Administrationskostnader –342,9 –380,4

Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring 0,1 0,1

Summa –915,5 –924,5

Övriga driftskostnader
Kapitalförvaltningskostnader ingående i kapitalavkastning, 
kostnader –3,9 –4,7

Skaderegleringskostnader ingående i utbetalda  
försäkringsersättningar –243,0 –226,9

Summa –1 162,4 –1 156,1

Totala driftskostnader uppdelade i kostnadsslag
Personalkostnader –261,8 –265,2

Lokalkostnader –33,0 –25,8

Avskrivningar –5,1 –4,9

Andra verksamhetsrelaterade kostnader –862,5 –860,2

Summa –1 162,4 –1 156,1

Totala driftskostnader funktionsindelade
Anskaffning –572,6 –544,1

Skadereglering –243,0 –226,9

Administrationskostnader –342,9 –380,4

Finansförvaltning –3,9 –4,7

Summa –1 162,4 –1 156,1

1) Varav provisioner för direkt försäkring –350,4 Mkr (–302,2 Mkr). 

Not 7 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer

2020 2019
KPMG
Revisionsuppdrag –1,5 –1,3

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag – –

Skatterådgivning – –

Övriga tjänster – 0,0

Summa –1,5 –1,3

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer 
på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annnat biträde som föranleds av iakt-
tagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 8
Anställda, personalkostnader och  
ledande befattningshavares ersättningar

Medelantal anställda, Sverige 2020 2019

Män 42 37

Kvinnor 172 169

Totalt antal anställda 214 206

Norge
Män 7 9

Kvinnor 42 39

Danmark
Män 1 1

Kvinnor 17 16

Finland
Män 1 1

Kvinnor 9 8

Frankrike
Män 2 2

Kvinnor 4 4

Storbritannien
Män 4 4

Kvinnor 0 0

Totalt antal anställda
Män 57 54

Kvinnor 244 236

301 290

Fritidsombud 2020 2019
Totalt antal 23 23

Löner och andra ersättningar samt  
sociala kostnader, övriga medarbetare 2020 2019
Löner och ersättningar –154,7 –148,1

 varav rörlig ersättning – –

Sociala kostnader –64,3 –62,1

 varav pensionskostnader –17,8 –17,2

–219,0 –210,2

Styrelse och ledande befattningshavare, 18 (17) 2020 2019
Löner och ersättningar –13,7 –13,0

 varav fast lön till vd och vice vd –4,6 –4,3

 varav rörlig lön till vd och vice vd – –

 varav fast lön till andra ledande befattningshavare –7,9 –7,7

 varav rörlig lön till andra ledande befattningshavare – –

Sociala kostnader –10,0 –10,0

 varav pensionskostnader –4,5 –4,6

–23,7 –23,0
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Not 8  Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares 
ersättningar, forts. 

Totalt löner och andra ersättningar  
samt sociala kostnader 2020 2019

Löner och ersättningar –168,4 –161,1

 varav rörlig ersättning – –

Sociala kostnader –74,3 –72,1

 varav pensionskostnader –22,2 –21,8

–242,7 –233,2

Ersättningar och sociala kostnader 2020 2019

Fritidsombud, Sverige –188 –96

Totalt –188 –96

Ersättningar till styrelsen
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Arbets-
tagarrepresentanter och styrelseledamöter inom Länsförsäkringar AB-koncernen 
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 för verkställande 
direktören och andra ledande befattningshavare ingår som en del av den totala ersätt-
ningen. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med 
verkställande direktören utgör företagsledningen.

Ersättningar till ledande befattningshavare

Pensionskostnad 
i förhållande till  

pensionsgrundande lön, % 
2020 Grundlön Övriga ersättningar Pensions kostnad Summa Avgiftsbestämd

Agnes Fabricius, verkställande direktör –2,9 –0,1 –0,9 –3,9 35

Monica Dreijer, vice verkställande direktör –1,5 –0,1 –0,7 –2,3 43

Lena Åsheim, styrelseledamot –0,1 – – –0,1
Ulf Uddman, styrelseledamot –0,2 – – –0,2

Stig Högberg, styrelseledamot –0,2 – – –0,2
Dag Ekner, styrelseledamot –0,2 – – –0,2
Ulrika Obstfelder Peterson, styrelseledamot –0,1 – – –0,1
Katja Puustinen, styrelseledamot –0,2 – – –0,2
Anders Lågström, styrelseledamot –0,1 – – –0,1
Henrik Stangel, styrelseledamot –0,1 – – –0,1
Karin Mattsson, tidigare styrelseledamot –0,1 – – –0,1
Jan Ehrensvärd, tidigare styrelseledamot –0,1 – – –0,1
Andra ledande befattningshavare  
(6 personer) –7,6 –0,3 –2,8 –10,7 36

Totalt 2020 –13,2 –0,5 –4,5 –18,2

Ersättningar till ledande befattningshavare

Pensionskostnad 
i förhållande till  

pensionsgrundande lön, % 
2019 Grundlön Övriga ersättningar Pensions kostnad Summa Avgiftsbestämd

Agnes Fabricius, verkställande direktör –2,6 –0,1 –0,9 –3,6 35

Monica Dreijer, vice verkställande direktör –1,5 –0,1 –0,7 –2,3 44

Jan Ehrensvärd, styrelseledamot –0,1 – – –0,1
Ulf Uddman, styrelseledamot –0,1 – – –0,1
Stig Högberg, styrelseledamot –0,1 – – –0,1
Dag Ekner, styrelseledamot –0,1 – – –0,1
Ulrika Obstfelder Peterson, styrelseledamot –0,1 – – –0,1
Katja Puustinen, styrelseledamot –0,1 – – –0,1
Anders Lågström, styrelseledamot –0,1 – – –0,1
Karin Mattsson Weijber, styrelseledamot –0,1 – – –0,1
Christian Bille, tidigare styrelseledamot –0,0 – – –0,0
Andra ledande befattningshavare  
(6 personer) –7,5 –0,2 –3,0 –10,7 34

Totalt 2019 –12,7 –0,3 –4,6 –17,6

Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat.

Pensioner
Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. Pensionen är avgiftsbestämd,  
pensionspremien ska uppgå till 35 procent av månadslönen. 

För andra ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år. Villkoren följer gällande 
pensionsavtal mellan FAO och Forena/Sacoförbunden. Utöver det betalas för vice verk-
ställande direktören en extra pensionspremie motsvarande ett och ett halvt prisbas-
belopp per år och för var och en av andra ledande befattningshavare en extra pensions-
premie motsvarande ett halvt prisbasbelopp per år.

Avgångsvederlag
För verkställande direktören och vice verkställande direktören gäller en ömsesidig upp-
sägningstid om sex månader. I händelse av uppsägning från bolagets sida utgår utöver 
uppsägningstiden ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner. För andra ledande 
befattningshavare följer uppsägningstiden gällande kollektivavtal mellan FAO och 
Forena/Sacoförbunden.
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Not 8  Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares 
ersättningar, forts.

Berednings- och beslutsprocess som tillämpas ifråga om  
ersättningar till företagsledningen
Ersättningspolicy för Länsförsäkringar AB-koncernen reglerar berednings- och besluts-
processen gällande ersättningar till företagsledningen.

Ersättningsutskottet bereder väsentliga ersättningsbeslut samt bereder beslut om 
åtgärder för att följa upp tillämpningen av Ersättningspolicyn. Styrelsen fattar beslut om 
ersättning och övriga anställningsvillkor för verkställande ledningen och för anställda 
med övergripande ansvar för någon av bolagets kontrollfunktioner.

Ersättningsutskottets sammansättning och mandat
Ersättningsutskottets sammansättning och uppgifter regleras i styrelsens arbetsord-
ning. Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande samt en styrelseledamot.

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 organisations-
kultur 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, individuell sjukvårdsförsäkring samt 
övriga förmåner som erbjuds samtliga anställda.

Andel kvinnor bland ledande befattningshavare, % 2020-12-31 2019-12-31

Styrelseledamöter 42 55

Andra ledande befattningshavare 63 63

Not 9 Kapitalavkastning, netto

2020 2019

Utdelningar
Erhållna utdelningar aktier och andelar 2,1 1,1

Erhållna utdelningar och koncernbidrag från koncern-  
och intresseföretag 0,3 1,2

Summa utdelningar 2,4 2,3

Ränteintäkter
Obligationer och andra räntebärande värdepapper1) 4,9 4,9

Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag 0,6 0,6

Derivat 3,0 3,7

Finansiella tillgångar som inte värderas till verkligt värde 
via resultaträkningen2) 0,2 0,7

Summa ränteintäkter 8,7 9,9

Realiserat resultat, netto
Aktier och andelar –0,6 3,5

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 22,3 11,5

Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag 0,7 0,8

Derivat –2,8 –8,7

Summa realiserat resultat, netto 19,6 7,1

Orealiserat resultat, netto
Aktier och andelar 22,0 48,3

Obligationer och andra räntebärande värdepapper –7,2 6,5

Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag 0,4 0,0

Summa orealiserat resultat, netto 15,2 54,8

Valutakursresultat, netto –4,6 1,8

Räntekostnader
Derivat –3,9 –6,9

Finansiella skulder som inte värderas till verkligt värde  
via resultaträkningen –0,1 –0,1

Summa räntekostnader –4,0 –7,0

Kapitalförvaltningskostnader –3,9 –4,7
Övriga finansiella kostnader –1,1 –1,0
Summa kapitalavkastning, netto 32,3 63,2

Kapitalavkastning uppdelat per värderingskategori
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde  
via övrigt totalresultat 40,5 64,9

Finansiella tillgångar värderade till upplupet  
anskaffningsvärde –0,2 –0,1

Poster som ej fördelas på kategori
Valutakursresultat, netto –4,6 1,8

Övriga poster –3,4 –3,4

Summa kapitalavkastning, netto 32,3 63,2

1) Varav negativ ränta i på räntebärande värdepapper om 0,0 (0,3) Mkr.
2) Varav negativ ränta i på kassa och bank om 0,1 (0,2) Mkr.
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Not 10 Skatter

2020 2019

Aktuell skattekostnad
Årets skattekostnad –27,2 –30,3

Justering av skattekostnad hänförlig till tidigare år 0,7 1,7

Summa aktuell skattekostnad –26,5 –28,6

Uppskjuten skattekostnad
Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt avseende  
temporära skillnader 0,6 0,0

Totalt redovisad skattekostnad –25,9 –28,6

Avstämning av effektiv skatt 2020 2019

Resultat före skatt 127,9 123,2

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget –27,4 –26,4

Ej avdragsgilla kostnader –2,4 –2,7

Ej skattepliktiga intäkter 0,8 0,1

Skatt hänförlig till tidigare år 0,7 1,7

Övrigt 1,8 –1,3

Redovisad effektiv skatt –26,5 –28,6
Gällande skattesats, procent 21,4% 21,4%

Effektiv skattesats, procent 20,7% 23,2%

Redovisade uppskjutna skattefordringar/ 
skulder kan hänföras till följande: 2020-12-31 2019-12-31

Andra tillgångar 0,6 0,0

Andra skulder –0,1 –0,1

Uppskjuten skattefordran (+)/skuld (–) 0,5 –0,1

Förändring mellan åren har i sin helhet redovisats som uppskjuten skattekostnad  
i resultaträkningen.

Not 11 Andra immateriella tillgångar

2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 76,4 75,8
Årets anskaffningar 0,7 0,0

Valutakurseffekt –0,7 0,6

Utgående anskaffningsvärde 76,4 76,4

Ingående av- och nedskrivningar –68,6 –65,0
Årets avskrivningar –2,9 –3,0

Valutakurseffekt 0,7 –0,6

Utgående av- och nedskrivningar –70,8 –68,6

Redovisat värde 5,6 7,8

Internt upparbetade immateriella tillgångar är redovisade till 5,6 (7,8) Mkr efter av- och 
nedskrivningar. Ackumulerade anskaffningskostnader uppgår till 60,4 (60,4) Mkr. Förvär-
vade immateriella tillgångar är redovisade till 0,0 (0,0) Mkr efter av- och nedskrivningar. 
Ackumulerade anskaffningskostnader uppgår till 16,0 (16,0) Mkr. De internt upparbetade 
tillgångarna avser aktiverade utvecklingskostnader för väsentliga IT-investeringar och 
de förvärvade tillgångarna avser aktiveringare av väsentliga avtal med samarbetspartners.

Not 12 Aktier och andelar i koncernföretag

Antal andelar Andel i %
Eget kapital

2020
Resultat

2020
Bokfört värde

2020-12-31
Bokfört värde

2019-12-31
Verkligt värde

2020-12-31

Agria Pet Insurance Limited,  
Company nr 04258783, Aylesbury 180 000 100 205,6 52,7 273,2 273,2 368,6

Agria Vet Guide AB 
559132-0451, Stockholm 70 483 100 5,0 –9,1 82,0 – 82,7

Anskaffningsvärde 2020 2019

Ingående balans 273,2 273,2

Förvärv av Agria Vet Guide AB 82,0 –

Summa anskaffningsvärde 355,2 273,2

Not 13 Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag

2020–12–31 2019–12–31

Noterade obligationer emitterade av  
Länsförsäkringar Hypotek 89,3 125,0

Noterade obligationer emitterade av  
Länsförsäkringar Bank – –

Summa 89,3 125,0
Upplupet anskaffningsvärde 88,0 123,9

Not 14 Aktier och andelar i intresseföretag

Antal andelar Andel i %
Eget kapital1)

2020
Resultat1)

2020
Bokfört värde2)

2020-12-31
Bokfört värde2)

2019-12-31
Verkligt värde2)

2020-12-31

Svenska Andelshästar AB  
556536-9633, Uppsala län 450 45 2,0 1,8 0,5 0,5 1,9

1) 100% av intresseföretagens eget kapital och resultat.
2)  Försäkringsaktiebolaget Agrias bokförda värde och ägarandel av verkligt värde.
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Not 15 Aktier och andelar

2020-12-31 2019-12-31

Noterade aktier och andelar 388,5 306,6

Onoterade aktier och andelar – 0,0

Summa 388,5 306,6
Verkligt värde 388,5 306,6

Anskaffningsvärde 321,2 261,2

Not 16 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

2020-12-31 2019-12-31

Emittent
Svenska staten 7,7 –

Svenska bostadsinstitut 426,2 518,3

Övriga svenska emittenter 255,9 206,5

Utländska stater 10,4 10,3

Övriga utländska emittenter 269,9 277,9

Summa 970,1  1 013,0

Upplupet anskaffningsvärde 968,9 987,8

Marknadsstatus
Noterade värdepapper 927,0 1 013,0

Onoterade värdepapper 43,1 –

Summa 970,1 1 013,0

Värdepapperens bokförda värden  
jämfört med nominellt belopp
Överstigande belopp 24,9 24,1

Understigande belopp –2,1 –2,0

Not 17 Derivat

Verkliga  
värden  

2020-12-31

Nominellt 
belopp  

2020-12-31

Verkliga  
värden  

2019-12-31

Nominellt 
belopp  

2019-12-31

Derivatinstrument  
med positiva värden  
eller värde noll
Ränterelaterade derivat 0,2 328,0 0,2 416,5

Valutarelaterade derivat 15,5 71,8 12,9 27,7

Summa 15,7 399,8 13,1 444,2

Derivatinstrument  
med negativa värden
Ränterelaterade derivat 0,0 25,5 0,0 9,3

Valutarelaterade derivat 7,2 59,8 10,0 123,0

Summa 7,2 85,3 10,0 132,3

Not 18 Upplysning om kvittning

Tabellen visar finansiella instrument som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller liknande avtal, tillsammans med relaterade säkerheter. Bolaget har ISDA- och 
CSA -avtal med samtliga derivatmotparter vilket innebär att samtliga exponeringar täcks av dessa typer av avtal. Avtalen ger parterna rätt att kvitta skulder och fordringar i händelse av 
betalningsinställelse eller insolvens. Nettobeloppet utgörs av de belopp som i händelse av betalningsinställelse eller insolvens skulle erhållas om beloppet är en tillgång, eller betalas, 
om beloppet är en skuld.

Finansiella tillgångar och skulder som kvittas eller lyder under nettningsavtal
Relaterade belopp som inte kvittas  

i balansräkningen

2020-12-31 Bruttobelopp
Kvittade  

i balansräkningen
Nettobelopp  

i balansräkningen
Ramavtal  

om nettning

Säkerheter  
Erhållna (–) /  

Ställda (+) Nettobelopp

Tillgångar
Derivat 15,7 – 15,7 –1,8 –11,1 2,8

Skulder
Derivat –7,2 – –7,2 1,8 – –5,4

Totalt 8,5 – 8,5 0,0 –11,1 –2,6

Finansiella tillgångar och skulder som kvittas eller lyder under nettningsavtal
Relaterade belopp som inte kvittas  

i balansräkningen

2019-12-31 Bruttobelopp
Kvittade  

i balansräkningen
Nettobelopp  

i balansräkningen
Ramavtal  

om nettning

Säkerheter  
Erhållna (–) /  

Ställda (+) Nettobelopp

Tillgångar
Derivat 13,1 – 13,1 –8,3 –4,1 0,7

Skulder
Derivat –10,0 – –10,0 8,3 4,2 2,5

Totalt 3,1 – 3,1 0,0 0,1 3,2
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Not 19 Fordringar avseende direkt försäkring

2020 2019

Fordringar hos försäkringstagare 1 939,4 1 666,3

Fordran hos försäkringsförmedlare – –

Fordran hos försäkringsföretag – –

1 939,4 1 666,3

Not 20 Övriga fordringar

2020-12-31 2019-12-31

Fordringar hos koncernbolag 364,1 219,0

Övriga fordringar 70,6 166,0

Summa 434,7 385,0

Vid beräkning av förlustreserv för finansiella fordringar använder företaget den förenklade 
metoden som beskrivs närmare i not 1 Redovisningsprinciper. Reserveringen uppgår per 
2020-12-31 till 0 Mkr (0 Mkr).

Not 21 Materiella tillgångar och varulager

2020-12-31 2019-12-31

Materiella tillgångar 7,0 6,9

Varulager marknadsartiklar 16,8 12,1

Summa 23,8 19,0

Materiella tillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående balans 12,3 12,3

Årets anskaffningar 3,1 1,7

Avyttringar och utrangeringar –1,6 –1,8

Valutakurseffekt –0,2 0,1

Utgående balans 13,6 12,3

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans –5,4 –4,7

Årets avskrivningar –2,2 –2,0

Avyttringar och utrangeringar 0,8 1,2

Valutakurseffekt 0,2 0,1

Utgående balans –6,6 –5,4
Redovisat värde 7,0 6,9

Not 22 Förutbetalda anskaffningskostnader

2020-12-31 2019-12-31

Ingående balans 160,6 159,9

Årets aktivering 336,1 373,6

Årets avskrivning –321,5 –346,0

Engångseffekt ändrad bedömning – –26,9

Utgående balans 175,2 160,6

Engångseffekten 2019 avser filialen i Storbritannien. Av beloppet –26,9 Mkr hänför sig 
–67,8 Mkr till årets aktivering och 40,9 Mkr till årets avskrivning. 

Not 23 Obeskattade reserver

2020 2019

Utjämningsfond 35,2 35,2

Säkerhetsreserv 464,9 464,9

Periodiseringsfonder
Avsatt vid beskattningsår 2014 – 71,1

Avsatt vid beskattningsår 2015 72,1 72,1

Avsatt vid beskattningsår 2016 60,0 60,0

Avsatt vid beskattningsår 2017 50,0 50,0

Avsatt vid beskattningsår 2018 41,0 41,0

Avsatt vid beskattningsår 2019 43,0 43,0

Avsatt vid beskattningsår 2020 41,0 –

Utgående balans periodiseringsfond 307,1 337,2

Summa 807,2 837,3

Not 24 Ej intjänade premier och kvardröjande risker

2020-12-31 2019-12-31

Brutto
Återförsäkrares 

andel Netto Brutto
Återförsäkrares 

andel Netto

Ingående balans 1 864,6 – 1 864,6 1 682,7 – 1 682,7

Avsättningar under perioden 338,0 – 338,0 140,0 – 140,0

Valutakursförändring –72,4 – –72,4 41,9 – 41,9

Utgående balans 2 130,2 – 2 130,2 1 864,6 – 1 864,6
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Not 25 Oreglerade skador

2020-12-31 2019-12-31

Brutto
Återförsäkrares 

andel Netto Brutto
Återförsäkrares 

andel Netto

Inträffade och rapporterade skador 67,4 2,1 65,3 53,1 5,3 47,8

Inträffade men ej rapporterade skador 230,2 – 230,2 217,9 – 217,9

Skaderegleringskostnader 17,5 – 17,5 15,3 – 15,3

Summa ingående balans 315,1 2,1 313,0 286,3 5,3 281,0

Periodens avsättning 46,6 8,1 38,5 18,8 –3,2 22,0

Valutakursförändring –14,3 – –14,3 10,0 – 10,0

Summa årets förändring 32,3 8,1 24,2 28,8 –3,2 32,0

Inträffade och rapporterade skador 73,4 10,2 63,2 67,4 2,1 65,3

Inträffade men ej rapporterade skador 255,0 – 255,0 230,2 – 230,2

Skaderegleringskostnad 18,9 – 18,9 17,5 – 17,5

Summa utgående balans 347,3 10,2 337,1 315,1 2,1 313,0

Försäkringstekniska avsättningar i Agria diskonteras inte.

Not 26 Pensioner och liknande förpliktelser

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer enligt vilka företaget betalar fastställda avgif-
ter 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 Försäkringsbranschens Pensionskassa (FPK). 
Denna plan omfattar alla anställda i Sverige.

Avgifter för 2021 avseende FTP-planen förväntas uppgå till 5,5 Mkr.

2020 2019

Kostnader för avgiftsbestämda planer 14,1 14,4

Not 27 Skulder avseende direkt försäkring

2020 2019

Skulder till försäkringstagare 32,1 26,8

Skulder till försäkringsförmedlare – –

Skulder till försäkringsföretag – –

32,1 26,8

I Skulder till försäkringstagare ingår skuld till dotterbolaget Agria Vet Guide AB med 3,6 (–).

Not 28 Övriga skulder

2020-12-31 2019-12-31

Skulder till koncernbolag 3,9 23,3

Övriga skulder 96,5 88,2

Summa 100,4 111,5

Not 29 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda premier 573,0 488,7

Upplupna kostnader 54,9 42,9

Summa 627,9 531,6

Not 30 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  

via resultat räkningen

Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  

via övrigt totalresultat

2020-12-31

Värderade till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen

Egetkapital-
instrument

Finansiella till-
gångar värde-

rade till upp-
lupet anskaff-

ningsvärde

Skuldinstru-
ment värderade 

till verkligt 
värde via övrigt 

totalresultat
Egetkapital-
instrument

Summa  
redovisat  

värde Verkligt värde
Tillgångar
Räntebärande värdepapper emitterade av  
koncernföretag och lån till koncernföretag 89,3 – – – 89,3 89,3

Aktier och andelar 388,5 – – – 388,5 388,5

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 970,1 – – – 970,1 970,1

Derivat 15,7 – – – 15,7 15,7

Övriga fordringar – 367,7 – – 367,7 367,7

Kassa och bank – 421,2 – – 421,2 421,2

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

Summa 1 463,6 793,9 – – 2 257,5 2 257,5
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Not 30 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder, forts.

Finansiella skulder  
värderade till verkligt värde 

via resultaträkningen

Finansiella skulder  
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde
Summa  

redovisat värde Verkligt värde

Skulder
Derivat 7,2 – 7,2 7,2

Övriga skulder – 47,8 47,8 47,8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – 22,2 22,2 22,2

Summa 7,2 70,0 77,2 77,2

Det redovisade värdet på tillgångar klassificerade som Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde samt skulder klassificerade som Finansiella skulder värderade 
till upplupet anskaffningsvärde utgörs av en rimlig approximation av verkligt värde utifrån tillgångarnas och skuldernas anskaffningsvärden då dessa tillgångar och skulder har korta 
löptider.

Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  

via resultat räkningen

Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde  

via övrigt totalresultat

2019-12-31

Värderade till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen

Egetkapital-
instrument

Finansiella till-
gångar värde-

rade till upp-
lupet anskaff-

ningsvärde

Skuldinstru-
ment värderade 

till verkligt 
värde via övrigt 

totalresultat
Egetkapital-
instrument

Summa  
redovisat  

värde Verkligt värde
Tillgångar
Räntebärande värdepapper emitterade av  
koncernföretag och lån till koncernföretag 125,0 – – – – 125,0 125,0

Aktier och andelar 306,6 – – – – 306,6 306,6

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 013,0 – – – – 1 013,0 1 013,0

Derivat 13,1 – – – – 13,1 13,1

Övriga fordringar – – 303,8 – – 303,8 345,1

Kassa och bank – – 180,1 – – 180,1 180,1

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

Summa 1 457,7 – 488,9 – – 1 946,6 1 987,9

 
Finansiella skulder  

värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen

Finansiella skulder  
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde
Summa  

redovisat värde Verkligt värde

Skulder
Derivat 10,0 – 10,0 10,0

Övriga skulder – 74,0 74,0 74,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – 12,4 12,4 12,4

Summa 10,0 86,4 96,4 96,4

Det redovisade värdet på tillgångar klassificerade som Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde samt skulder klassificerade som Finansiella skulder värderade 
till upplupet anskaffningsvärde utgörs av en rimlig approximation av verkligt värde utifrån tillgångarnas och skuldernas anskaffningsvärden då dessa tillgångar och skulder har korta 
löptider.

Värderingsmetoder för verkligt värde
I tabellen framgår finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde i rapport över finansiell ställning utifrån använda värderingsmetoder där:
Nivå 1 avser värden som fastställs från noterade kurser på en aktiv marknad.
Nivå 2 avser värden som fastställs genom beräknade värden på observerbara marknadsnoteringar.
Nivå 3 avser värden som bygger på egna antaganden och bedömningar. 

2020-12-31 2019-12-31

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Summa  
redovisat 

värde Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Summa  
redovisat 

värde

Tillgångar
Räntebärande värdepapper emitterade av  
koncernföretag och lån till koncernföretag 89,3 – – 89,3 125,0 – – 125,0
Aktier och andelar 388,5 – 0,0 388,5 306,6 – 0,0 306,6
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 926,9 – 43,1 970,1 1 013,0 – – 1 013,0
Derivat 0,2 15,5 – 15,7 0,2 12,9 – 13,1

Skulder 
Derivat 0,0 7,2 – 7,2 0,0 10,0 – 10,0

Det gjordes inte några väsentliga överföringar mellan nivå 1 och nivå 2 under 2020, och inte heller under 2019. Under 2020 och under 2019 förekom inte några överföringar från nivå 3. 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper vilka ej är noterade på en aktiv marknad utgörs av räntebärande onoterade lån, dessa värderas genom användande av icke observer-
bara marknadsdata och klassificeras i värderingsnivå 3. Värderingen görs av externa förvaltare utifrån vedertagna värderingsmodeller vilka innebär att de underliggande innehav som 
utställaren av lånet innehar värderas utifrån relevanta observerbara marknadspriser då sådana finns samt för innehav vilka marknadspriser ej finns att tillgå till ett verkligt värde som 
motsvaras av anskaffningsvärdet justerat för eventuella nedskrivningar. Vinster och förluster redovisas i resultaträkningen under Kapitalavkastning intäkter respektive kostnader. 
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Not 30 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder, forts.

Aktier och andelar i koncernföretag som värderas till anskaffningsvärde i balansräkningen
Verkligt värde (nivå 3) på aktier och andelar i koncernföretag har värderats till eget kapital per aktie utifrån senaste bolagsrapport plus kvarstående förvärvad goodwill.

Förändring nivå 3 Aktier och andelar

Öppningsbalans 2020-01-01 0,0

Avyttringar –

Förvärv 43,0

Redovisat i årets resultat 0,1

Utgående balans 2020-12-31 43,1

Förändring nivå 3 Aktier och andelar

Öppningsbalans 2019-01-01 0,0

Avyttringar –

Redovisat i årets resultat 0,0

Utgående balans 2019-12-31 0,0

Not 31 Förväntade återvinningstidpunkter för tillgångar och skulder

2020-12-31 2019-12-31
Högst 1 år Längre än 1 år Totalt Högst 1 år Längre än 1 år Totalt

Tillgångar
Andra immateriella tillgångar 2,9 2,7 5,6 2,9 4,9 7,8
Aktier och andelar i koncernföretag – 355,2 355,2 – 273,2 273,2
Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag – 89,3 89,3 0,5 124,5 125,0
Aktier och andelar i intresseföretag – 0,5 0,5 – 0,5 0,5
Aktier och andelar – 388,5 388,5 – 306,6 306,6
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 28,3 941,7 970,1 92,3 920,7 1 013,0
Derivat 15,7 – 15,7 13,1 – 13,1
Övriga placeringstillgångar – – – – – –
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 8,5 1,7 10,2 1,7 0,4 2,1
Fordringar hos försäkringstagare 1 939,4 – 1 939,4 1 666,3 – 1 666,3
Fordringar avseende återförsäkring 0,1 – 0,1 – – –
Övriga fordringar 434,7 – 434,7 385,0 – 385,0
Materiella tillgångar och varulager 19,0 4,8 23,8 14,1 4,9 19,0
Kassa och bank 421,2 – 421,2 180,1 – 180,1
Uppskjuten skattefordran – 0,6 0,6 – 0,0 0,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 184,6 – 184,6 167,2 – 167,2
Summa tillgångar 3 054,4 1 785,1 4 839,5 2 523,2 1 635,7 4 158,9

Avsättningar och skulder
Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 2 380,0 97,6 2 477,6 2 097,3 82,3 2 179,7
Övriga avsättningar – 2,3 2,3 – 2,4 2,4
Uppskjuten skatt – 0,1 0,1 – 0,1 0,1
Skulder till försäkringstagare 32,1 – 32,1 26,7 – 26,7
Derivat 7,2 – 7,2 10,0 – 10,0
Aktuell skatteskuld 1,9 – 1,9 – – –
Övriga skulder 90,4 10,0 100,4 103,6 8,0 111,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 627,9 – 627,9 531,6 – 531,6
Summa avsättningar och skulder 3 139,5 110,0 3 249,4 2 769,2 92,8 2 862,1

Återvinningstiden för värdepapper återspeglar inte likviditeten i portföljen utan slutliga förfall på värdepappren.

Not 32 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2020-12-311) 2019-12-311)

Försäkringstekniska avsättningar netto 2 467,4 2 177,6

1) Tillgångar ställda till förmån för försäkringstagarna för att täcka försäkringstekniska avsätt-
ningar enligt 6 Kap 11§ försäkringsrörelselagen. Beloppet som tas upp som ställda säkerheter 
motsvarar den försäkringstekniska skulden efter avdrag för återförsäkrares andel. Samtliga 
tillgångar upptagna i förmånsregistret uppgår till 3 901,7 (3 429,1) Mkr. 

2020-12-31 2019-12-31

Åtaganden
Återstående belopp att investera i placeringstillgångar 46,9 90,0
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Not 33 Upplysningar om närstående

Organisation 
Agria är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag som i sin 
tur är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar AB ägs i sin tur  
av 23 kundägda länsförsäkringsbolag och 15 socken- och häradsbolag. Gemensam verk-
samhet bedrivs i Länsförsäkringar AB som bland annat tillhandahåller service till Agria. 
Detta avser bland annat tjänster som juridik, ekonomi, säkerhet, personal samt drift och 
utveckling av IT-system. I maj 2020 flyttades kapitalförvaltningen från Länsförsäkringar 
AB till Länsförsäkringar Liv. Organisationen innebär att det förekommer ett stort antal 
löpande transaktioner och ett antal transaktioner av engångskaraktär mellan Agria och 
Länsförsäkringar AB, moderbolaget samt länsförsäkringsbolagen. 

Närstående parter 
Som närstående juridiska personer till Agria räknas samtliga bolag inom Länsförsäk-
ringar AB-koncernen, Länsförsäkringar Mäklarservice AB och länsförsäkringsbolagen 
med dotterbolag och socken- och häradsbolagen. Nämnda bolag utgör tillsammans 
länsförsäkringsgruppen. Närstående nyckelpersoner är styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare och nära familjemedlemmar till dessa personer och av dem ägda 
bolag. 

Prissättning 
Prissättningen för serviceverksamheten inom länsförsäkringsgruppen baseras på 
direkta och indirekta kostnader. Totalt sett syftar prissättningen till att fördela kostnader 
inom länsförsäkringsgruppen utifrån förbrukning. Gemensamma utvecklingsprojekt och 
gemensam service är kollektivt finansierade och faktureras utifrån beslutad fördelnings-
nyckel. 

Avtal
Väsentliga avtal för Agria utgörs i huvudsak av outsourcingavtal med Länsförsäkringar 
AB rörande IT och service. Avtal har också ingåtts med Länsförsäkringar Sak rörande 
ekonomi-, juridik- och aktuarietjänster samt avseende hantering och avräkning av Agrias 
återförsäkring. Vidare har avtal ingåtts med länsförsäkringsbolagen rörande provisioner 
avseende försäljning. Avtal har även ingåtts med Länsförsäkringar Liv avseende out-
sourcing av kapitalförvaltning.

Upplysningar om närståendetransaktioner
2020 Inköp Försäljning Fordringar Skulder

Moderbolag 54,4 –4,3 4,4 –

Koncernbolag 442,0 10,4 453,9 11,4

Länsförsäkringsbolag 9,4 1,2 0,5 0,0

Övriga närstående 4,3 0,3 – 0,2

2019 Inköp Försäljning Fordringar Skulder

Moderbolag 69,2 –4,8 – 15,5

Koncernbolag 199,8 13,4 349,0 10,1

Länsförsäkringsbolag 10,8 0,1 0,5 2,7

Övriga närstående 0,5 1,2 – 0,2

Banktillgodohavande och erhållen intäktsränta från Länsförsäkringar Bank AB uppgick 
under 2020 till 279,8 (186,6) Mkr.

Till de funktioner som organiserats centralt från Länsförsäkringar AB hör inköp av 
inventarier. Agria hyr inventarier av Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar Bank AB hanterar åt Agria subventionerade lån till personalen,  
lämnade efter sedvanlig kreditprövning från banken.

Agria betalar provisioner till länsförsäkringsbolagen avseende försäljning av produk-
ter inom samtliga affärsområden samt ersättning för administrativa kostnader. I avtalen 
beskrivs ersättningsnivåerna för olika tjänster såsom försäljning, kundvård med mera. 

Ersättningar till styrelse och ledningspersoner inom Agria framgår av not 8. I övrigt 
förekommer inga transaktioner mellan dessa personer eller deras närstående utöver 
normala kundtransaktioner.

Agria har under året förvärvat dotterbolaget Agria Vet Guide AB, från vilka man köper 
digital veterinärrådgivning till Agrias försäkringstagare.

Not 34
Tilläggsupplysningar om resultaträkningens poster  
per försäkringsklass

2020 Total
Övrig  

egendom Utland

Premieintäkt, brutto 4 147,9 2 511,5 1 636,4

Försäkringsersättningar, brutto –3 171,0 –1 916,9 –1 254,1

Driftskostnader, brutto –915,5 –492,0 –423,5

Resultat av avgiven återförsäkring 3,6 5,4 –1,8

Resultat 65,0 108,0 –43,0
Premieinkomst, brutto 4 485,9 2 668,7 1 817,2

Not 35 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser efter balansdagen.

Not 36 Vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står enligt balansräkningen i Försäkringsaktiebolaget 
Agria (publ) fritt eget kapital om sammanlagt 732 159 776 kr.

Till bolagsstämmans förfogande står  följande medel: 

Balanserade vinstmedel 630 149 669

Årets resultat 102 010 107

Totalt 732 159 776

Styrelsen föreslår att beloppet disponeras enligt följande: 

Till ägaren utdelas –

I ny räkning överförs 732 159 776

Totalt 732 159 776

Försäkringsföretagets kapitalkvot enligt Solvens II, efter föreslagen vinstdisposition, 
uppgår till 163 procent (föregående år 155 procent).

Försäkringsföretagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning  
än att försäkringsföretaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som 
lång sikt.

Styrelsens bedömning är att försäkringsföretagets egna kapital såsom det redovisas 
i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning 
och risker samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt enligt ABL 
17:3. 

Vad beträffar försäkringsföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efter-
följande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 23 februari 2021.
Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman i maj 2021.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Försäkringsaktiebolaget Agria (publ), org. nr 516401-8003

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Försäkringsaktiebolaget 
Agria (publ) för år 2020. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 4–36 i detta 
dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av Försäkringsaktiebolaget Agria (publ)s finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året 
enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är förenliga med 
innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till styrelsen  
i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)  
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Försäk-
ringsaktiebolaget Agria (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, base-
rat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i 
revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade 
bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade 
företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovis-
ningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen som helhet, men 
vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

Avsättning för oreglerade skador inom Försäkringstekniska avsättningar
Se not 25 och redovisningsprinciper på sidan 18 i årsredovisningen för detaljerade upplysningar och beskrivning av området.

Beskrivning av området
Bolagets avsättning för oreglerade skador inom försäkringstekniska avsätt-
ningar uppgår till 347,3 MSEK per 31 december 2020. 

Detta är ett område som innefattar betydande bedömningar avseende 
osäkra framtida utfall, främst avseende tidpunkt och storlek för inträffade 
skador som ska regleras till försäkringstagare. 

Bolaget använder etablerade aktuariella värderingsmodeller för beräk-
ningarna av avsättningen för oreglerade skador. Modellernas komplexitet ger 
dock upphov till risk för fel på grund av otillräcklig/ofullständig data eller fel-
aktig utformning eller tillämpning av modellerna.

Bolagets avsättning för oreglerade skador innefattar ett fåtal olika pro-
dukter. Antaganden som avvecklingstid, skademönster och omkostnader är 
exempel på viktiga indata som används för att uppskatta avsättningen. 

Hur området har beaktats i revisionen
Vi har bedömt de aktuariella antagandena i reserveringsmetoderna genom att 
jämföra värderingsantagandena med bolagets egna utredningar, myndighets-
krav och branschsiffror. 

Vi har stickprovsvis testat kontroller i företagsledningens process för 
bland annat extrahering av data som input till de aktuariella beräkningarna.

Vi har använt våra interna specialister på aktuariella frågor för att utmana 
de metoder och antaganden som använts vid prognostisering av kassaflöden 
och värdering av avsättningen. Vidare har vi via kontrollberäkningar verifierat 
att avsättningen är rimlig jämfört med de förväntade avtalsenliga förpliktel-
serna. 

Vi har också kontrollerat fullständigheten i de underliggande fakta och 
omständigheter som presenteras i upplysningarna i årsredovisningen och 
bedömt om informationen är tillräckligt omfattande för att förstå företags-
ledningens bedömningar.

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och 
återfinns på sidorna 1–3. Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna informa-
tion och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra infor-
mation.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa 
den information som identifieras ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genom-
gång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att års-
redovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om 
årsredovisning i försäkringsföretag. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstäl-
lande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verk-
samheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
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Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

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

visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhäm-
tar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktig-
het till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosät-
tande av intern kontroll.

 • skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direk-
tören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredo-
visningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisions-
bevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfatt-
ning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella bety-
dande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt rele-
vanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och 
andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämp-
liga fall åtgärder som har vidtagits för att eliminera hoten eller motåtgärder 
som har vidtagits.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa 
områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen, 
inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som 
därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver 
dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar 
förhindrar upplysning om frågan.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning för Försäkringsaktiebolaget 
Agria (publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bola-
gets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i för-
valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande till Försäkringsaktiebolaget Agria (publ) enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland 
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bola-
gets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt  
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direk-
tören i något väsentligt avseende:
 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 

kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, försäkrings-

rörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller bolags-
ordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad 
av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revi-
sion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte 
är förenligt med aktiebolagslagen.

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

KPMG AB, Box 382, 101 27, Stockholm, utsågs till Försäkringsaktiebolaget 
Agria (publ)s revisor av bolagsstämman den 4 maj 2020. KPMG AB eller  
revisorer verksamma vid KPMG AB har varit bolagets revisor sedan 2000.

Stockholm den 15 mars 2021
KPMG AB

Magnus Ripa
Auktoriserad revisor
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Ordförande Länsförsäkringar Bank, ordförande Länsförsäkringar Fondliv, 
ordförande Länsförsäkringar Sak, ledamot Länsförsäkringar Liv, vice 
ordförande Svensk Försäkring, ledamot Försäkringsbranschens Arbets-
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ledamot Enebybergs Tennishall AB. Tidigare erfarenhet: Vd Länsförsäk-
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Utbildning: Ekonomi/Statistik. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande 
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4  Stig Högberg
Född 1960. Skogsbrukare. Invald: 2018. Utbildning: Lantbruksutbildning. 
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Länsförsäkringar Västernorrland, 
ordförande fastighetsförvaltningsbolaget Gården 35 AB, vice ordförande 
Norra Skog och ledamot Västernorrlands viltförvaltningsdelegation.  
Tidigare erfarenhet: Regionordförande LRF Västernorrland, ledamot LRFs  
riksförbundsstyrelse, ledamot Landshypotek, ledamot Landshypotek  
region Norrland, styrelseledamot Mitt kapital, Stiftelsen Länsförsäkrings-
gruppens Forsknings- och Utvecklingsfond samt ledamot Investa 
företagskapital.

5  Anders Långström
Född 1968. Vd Länsförsäkringar Norrbotten. Invald: 2019. Utbildning: 
Ekonomilinjen Luleå Högskola. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot 
i Länsförsäkringar Hypotek AB, ledamot i Länsförsäkringar Norrbotten 
Holding AB och Länsförsäkringar i Norr Holding AB. Tidigare erfarenhet: 
Bankchef Föreningsbanken, bankchef Länsförsäkringar Norrbotten, 
Bank & Livchef Länsförsäkringar Norrbotten, privatmarknadschef 
Länsförsäkringar Norrbotten, företagsmarknadschef Länsförsäkringar 
Norrbotten, chef Sakförsäkring/vvd Länsförsäkringar Norrbotten.

6  Ulrika Obstfelder Petersson
Född 1963. Vd Länsförsäkringar Värmland. Invald: 2018. Utbildning:  
Informationslinjen Högskolan Karlstad/Karlstads universitet samt 
enstaka kurser statskunskap, marknadsföring, företagsekonomi och 
sociologi. Övriga styrelseuppdrag: Länsförsäkringar Värmland Fastig-
heter AB, Länsförsäkringar Värmland Aktieförvaltning AB, Länsförsäk-
ringar Fondförvaltning AB. Tidigare erfarenhet: Vd och koncernchef 
Värmlands Folkblad AB, vice vd Handelskammaren Värmland, studiochef 
Pictura AB, byrådirektör Värnpliktsverket, ordförande Handelskammaren 
Värmland, styrelseledamot Danske bank lokalstyrelse, Clarahälsan AB, 
Värmlands Trafikcenter AB, Tidningsutgivarna, TT AB, Brandskydds-
föreningen Värmland.
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7  Katja Puustinen
Född 1971. Ordförande Sveriges Veterinärförbund. Invald: 2018. 
Utbildning: Veterinärexamen SLU Uppsala. Övriga styrelseuppdrag: 
Förbundsordförande Sveriges Veterinärförbund (SVF), ledamot Saco-S 
föreningens styrelse SLU, styrelseuppdrag lokal gymnastikförening 
Uppsala. Tidigare erfarenhet: Styrelseuppdrag inom Anställda Vete-
rinärers Förening (inom SVF), styrelseuppdrag bostadsrättsförening 
Uppsala, klinikveterinär Universitetsdjursjukhuset smådjurskliniken  
SLU Uppsala (pågående).

8  Henrik Stangel 
Född 1963. Vd Länsförsäkringar Gotland. Invald: 2020. Utbildning: 
Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, SSE. Övriga styrelse-
uppdrag: RegionInvest Gotland, Länsförsäkringar Gruppliv. Tidigare 
erfarenhet: CEO Dagens industri, VP/Director of Sales Bonnier News, 
Director of Sales Dagens Nyheter, försäljningsdirektör Posten Sverige, 
CEO EF Language, CEO Jobline, sälj- och marknadsdirektör Pripps 
Bryggerier, styrelseordförande Insplanet, styrelseledamot Hemnet, 
Fakturino, HittaHem.

9  Lena Söderberg Åsheim
Född 1958. Lantbrukare Lillö Kungsgård. Invald: 2020. Utbildning: 
Agronom. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Stiftelsen 
Lantbruksforskning, styrelseledamot Lantbrukarnas Riksförbund, 
Salixenergi Europa AB, Folk och Försvar. Tidigare erfarenhet: Vd Lyckeby 
Stärkelsen, vd Krinova Incubator and Science Park, vd Sensient Flavors 
Scandinavia, styrelseordförande Sveriges Djurbönder ek för, styrelse-
ledamot HKScan OY, Probi AB.

10  Ulf Uddman 
Född 1957. Vd Svenska Kennelklubben. Invald: 2016. Utbildning:  
Civilekonom. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Hundstallet och  
styrelseledamot i några familjeföretag. Tidigare erfarenhet: Suppleant 
Agrias styrelse mellan åren 1987–2011, ordförande Agrias produkt-
kommitté Smådjur, ledamot fullmäktige Jordbrukets Försäkringsbolag 
på 1980-1990-talet. Medverkat som expert i ett flertal statliga utred-
ningar rörande hund- och djurverksamhet.

Arbetstagarrepresentanter

11 Margareta Edil Tomth
Född 1960. Innesäljare Team Digital kundkommunikation. Invald: 
2018. Utbildning: Gymnasieekonom. Övriga styrelseuppdrag: Invald i 
Forena:s klubbstyrelse. Tidigare erfarenhet: Kyrkofullmäktige Dalarna 
(Sollerön), invald i flera mindre föreningar i Dalarna (Hästgillet, valbered-
ningen Coop), redovisningsassistent Lokalradion samt Sveriges Radio. 

12 Anna Sandqvist 
Född 1963. Compliance. Invald: 2017. Utbildning: Fil.kand. Övriga styrel-
seuppdrag: Arbetstagarledamot SACO i styrelsen för Läns försäkringar 
AB, ordförande SACO-förening Länsförsäkringar AB. Tidigare erfaren-
het: AMF Pension, Wasa försäkringar.

Suppleanter: Linnéa Niklasson och Fredrik Sickling

Revisor: Magnus Ripa. Ordinarie, vald av bolagsstämman.  
Auktoriserad revisor KPMG. 
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Ledning 

Agnes Fabricius
Verkställande direktör. Född 1972. Anställd 2017. Utbildning: Hippolog SLU, 
studier vid Handelshögskolan. Styrelseuppdrag: Ordförande Agria Pet 
Insurance Ltd, ordförande Agria Vet Guide AB. Tidigare erfarenhet: Chef 
Affärsområde Privatkund, bankchef och skadechef på Länsförsäkringar 
Stockholm, ledamot Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Monica Dreijer
Vice verkställande direktör, Chef Affärsstöd och Hållbarhet. Född 1961.  
Anställd 1986. Utbildning: Gymnasium sociallinje. Fristående kurser Stockholm 
Universitet. Styrelseuppdrag: Agria Pet Insurance Ltd, Stiftelsen Agrias  
Stipendiefond samt Stiftelsen för Djurhälsa och Djurvård. Tidigare erfaren-
het: 26 års erfarenhet från ledande befattningar inom Agria; bl.a. försäkrings-
rörelsechef, affärsområdeschef Häst, affärsområdeschef Sällskapsdjur samt 
vice vd sedan 2002.

Minna Dahlberg 
Chef Marknad och Kommunikation. Född 1972. Anställd 2018. Utbildning: 
Civilekonom, Stockholms Universitet. Styrelseuppdrag: Styrelseledamot 
Agria Vet Guide AB. Tidigare erfarenhet: Affärsområdeschef Alfort & 
Cronholm, marknadschef Kronans Apotek, marknadschef Yoplait Sverige, 
account director Storåkers McCann, chef Egna märkesvaror Design ICA AB, 
marknadsplanerare ICA Sverige AB, styrelseledamot Quality Painting Tools 
AB, styrelsesuppleant Alcro Parti AB.

Kaj Holmberg
Chef IT och webb samt BIO Agria. Född 1967. Anställd 2005. Utbildning: 
Fil kand systemvetenskap. Styrelseuppdrag: Ordförande BRF Dyningen. 
Tidigare erfarenhet: Över 25 års erfarenhet inom IT/telecom/webb, över 
20 års erfarenhet från ledande befattning och ingått i olika ledningsgrupper 
under de sista 15 åren.

Sonja Karaoglan
Affärsområdeschef Europa. Född 1967. Anställd 2010. Utbildning: Executive 
MBA från AVT Business School. Styrelseuppdrag: Agria Pet Insurance Ltd, 
Red Barnet Danmark (Rädda Barnen Danmark). Tidigare erfarenhet: IHI – 
International Health Insurance / BUPA 11 år, SEB Kort 1,5 år och erfarenhet 
av ledarskap 30 år.

Patrik Olsson
Affärsområdeschef Sällskapsdjur. Född 1967. Anställd 2010. Utbildning: 
Ekonomi gymnasiet. Styrelseuppdrag: Svenska andelshästar AB (Easy KB), 
Djurbranschens yrkesnämnd DYN, Agria Vet Guide AB. Tidigare erfarenhet:  
Totalansvar för Agrias Sällskapsdjursaffär Sverige sedan 2010, ingår i Agrias 
ledning. Tidigare lantbrukschef/regionchef Häst med totalansvar för lant-
bruksaffären inom Länsförsäkringar Stockholm samt haft rollen som region-
chef Häst Stockholm. Ingick i Affärsområdesledningen Företag. Startade 
upp lantbruksbank på Länsförsäkringar Stockholm.

Mikael Theorén
Affärsområdeschef Häst och Lantbruk. Född 1963. Anställd 2017. Utbildning: 
Gymnasieingenjör elektronik. Styrelseuppdrag: Agria Vet Guide AB. Tidigare 
erfarenhet: Över 15 års erfarenhet av svensk ridsport bl.a. genom ledande 
roller inom Svenska Ridsportförbundet, över 25 års erfarenhet av ledarskap, 
verksamhetsetablering och internationella affärer.

Monica Tuvelid
CFO. Född 1978. Anställd 2006. Utbildning: Magisterexamen i företags-
ekonomi från Stockholms Universitet. Styrelseuppdrag: Agria Vet Guide AB, 
styrelseordförande Agrias Stipendiefond samt Stiftelsen för Djurhälsa och 
Djurvård. Tidigare erfarenhet: 12 års erfarenhet från ledande befattningar 
inom Agria, bl.a. Chef Strategi och planering, biträdande Affärsområdeschef 
Sällskapsdjur, chef Kundcenter och Skador, chef Produkt och Process,  
Verksamhetssystem och inom ekonomi. Tidigare erfarenhet från att ha 
jobbat som godkänd revisor inom KPMG AB.
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Definitioner

Avsättning för ej intjänade premier
En skuldpost, som motsvarar den del av premieinkomsten som vid bokslutet 
hänför sig till nästkommande år.

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 beräk-
nade 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.

Direktavkastningsprocent
Direktavkastning beräknas som summan av ränteintäkter, räntekostnader, 
övriga finansiella kostnader, utdelningar på aktier och andelar i förhållande  
till placeringstillgångarnas genomsnittliga värde under året. 

Direkt försäkring
Försäkringsavtal som utgör avtal direkt mellan försäkringsgivare och försäk-
ringstagare. Försäkringsbolaget är här, till skillnad från vid mottagen återför-
säkring, direkt ansvarigt gentemot försäkringstagaren.

Driftskostnader
Driftskostnader är en sammanfattande benämning på kostnader för försälj-
ning, förvaltning och administration.

Driftskostnadsprocent
Driftskostnader i försäkringsrörelsen i förhållande till premieintäkter efter 
avgiven återförsäkring, uttryckt i procent.

Efter avgiven återförsäkring
Den del av försäkringsaffären som ett försäkringsbolag själv står risken för 
och som inte återförsäkras hos andra bolag. Ibland används även begreppet 
för egen räkning.

Erforderlig solvensmarginal
Den lägsta tillåtna nivån på kapitalbasen för försäkringsbolag. Den erforder-
liga solvensmarginalen beräknas enligt reglerna i Försäkringsrörelselagen.

Försäkringsersättningar
Kostnaden för inträffade skador under räkenskapsåret, inklusive kostnad för 
skador som ännu inte har anmälts till försäkringsbolaget. I kostnaden ingår 
också avvecklingsresultat.

Försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker, samt avsättning 
för oreglerade skador och motsvarande förpliktelser enligt ingångna försäk-
ringsavtal. 

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
Premier betalas i förskott medan drifts- och skadekostnader betalas i efter-
skott. De medel som inte har betalats ut placerar bolaget under tiden så det 
ger en avkastning. Den beräknade räntan (kalkylränta) på dessa placeringar 
förs över från kapitalavkastningen till försäkringsrörelsen. 

Kapitalbas
Kapitalbasen består av primärkapital och tilläggskapital. Primärkapitalet är 
skillnaden mellan tillgångar och skulder värderade i enlighet med Solvens II 
regelverket samt efterställda skulder. Tilläggskapitalet består av poster som 
inte är upptagna i den legala balansräkningen men som kan krävas in för att 
täcka förluster. I Agria består i huvudsak kapitalbasen av eget kapital och 
obeskattade reserver enligt legalt bokslut justerat med omvärderingsposter 
som uppstår vid omvärdering av balansräkningen i enlighet med Solvens II. 

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, plus uppskjuten skatte skuld, 
minus uppskjuten skattefordran.

Minimikapitalkrav
Minimikapitalkravet utgör den minsta storlek på det medräkningsbara primär-
kapitalet och beräknas med beaktande helt eller delvis av försäkringstekniska 
avsättningar, premieinkomst, positiv risksumma, uppskjutna skatter, adminis-
trativa kostnader och avgiven återförsäkring samt solvenskapitalkravet.

Premieinkomst
Premier som betalats in under året eller är upptagna som fordran vid årets 
slut eftersom de har förfallit till betalning. 

Premieintäkt
Den del av premieinkomsten som avser räkenskapsåret.

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkter minskat med försäkringsersättningar och driftskostnader  
i försäkringsrörelsen plus resultatet av avgiven återförsäkring och kapital-
avkastning överförd från finansrörelsen.

Skadeprocent
Förhållandet mellan försäkringsersättningar, inklusive skaderegleringskost-
nader och premieintäkter 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 beräknings-
underlaget för avsättning ej intjänade premier och oreglerade skador.

Totalavkastningsprocent
Summan av direktavkastning, realiserade vinster och förluster samt orealise-
rade värdeförändringar i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på för-
valtade tillgångar.

Totalkostnadsprocent
Summan av driftskostnader i försäkringsrörelsen och försäkringsersättningar 
i förhållande till premieintäkter efter avgiven återförsäkring, uttryckt i procent.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatteskuld/fordran avser 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 avser den affär som 
ett försäkringsbolag mottar från andra försäkringsbolag i form av åter-
försäkring.
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Adress

Agria Djurförsäkring
Box 70306
107 23 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Telefon: 08-588 421 00
E-post: info@agria.se
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Produktion: Agria Djurförsäkring i samarbete med Springtime-Intellecta.
Foto: Länsförsäkringars bildbank, Jimmy Eriksson och Shutterstock.  
Tryck: Elanders Sverige AB. Vi trycker på det miljövänliga.
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