
Året i korthet
Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB:

Länsförsäkringar AB-koncernen har utvecklats starkt 
under 2012 och resultatet förbättrades kraftigt tack 
vare starkare räntenetto, mer gynnsam skadeutveckling 
och en tillfredsställande kapitalavkastning. Resultat-
förbättringen stärker tillsammans med nyemissionen 
på 500 Mkr, som beslutats av ägarna i januari 2013, 
koncernens kapital situation och skapar möjligheter 
för fortsatta satsningar inom bank och försäkring. 
Nästan en  tredjedel av länsförsäkringsgruppens 
 kapital fi nns i Länsförsäkringar AB. Ägarna, de 23 
länsförsäkringsbolagen, är mycket väl konsoliderade 
och har därför betydande förmåga att tillskjuta kapital 
till Länsförsäkringar AB. 

Att Länsförsäkringar fortsätter att ligga i topp när 
Svenskt Kvalitetsindex redovisar kundnöjdheten inom 
bank och försäkring syns i den kraftiga ökningen av 
aff ärsvolymerna inom såväl fondförsäkring som bank. 
Sakförsäkringsmarknaden är en relativt mogen marknad 
som växer sakta. Tillväxten sker främst inom djurför-
säkring och hälsa. Det är på dessa tillväxtmarknader 
som Länsförsäkringar AB vuxit under 2012.

Den politiska och fi nansiella oron i Europa och 
USA präglade de fi nansiella marknaderna och även 
vår verksamhet under 2012. Det råder fortfarande 
osäkerheter kring obalanser i världsekonomin och dess 
påverkan på tillväxten. Under tredje kvartalet vände 
börserna upp och riskviljan återvände. Det blev samman-
taget ett bra börsår och en bra utveckling för en stor del 
av våra fond- och fondförsäkringssparare. Marknads-
räntorna kommer att vara på en onormalt låg nivå till 
dess att vi ser en lägre arbetslöshet och en stabil kon-
junkturuppgång.

•  Koncernens rörelseresultat ökade med 535 Mkr till 
822 (287) Mkr. Räntabilitet på eget kapital uppgick till 
4,7 (2,4) procent.

•  Koncernens egna kapital ökade med 714 Mkr och uppgick 
till 13 913 Mkr och konsolideringskapitalet uppgick till 
15 589 (14 801) Mkr. 

•  Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen ökade med 398 
Mkr till 486 (88) Mkr. Resultatförbättringen förklaras av läg-
re skadekostnader och en starkare kapitalavkastning. Premie-
intäkterna uppgick till 4 024 (4 004) Mkr.  

•   Rörelseresultatet i bankkoncernen stärktes med 171 Mkr till 
556 (385) Mkr. Resultatförbättringen förklaras främst av att 
räntenettot stärktes till 2 071 (1 728) Mkr.

•  Aff ärsvolymerna i bankverksamheten ökade med 32 mdr till 
283 (251) mdr.  

 •  Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 128 (59) 
Mkr. Provisionsintäkterna uppgick till 956 (119) Mkr. 
Jämförelsesiff ror avser två månader.

•  Premieinkomsten för fondförsäkring har ökat med 34 procent 
till 8 714 (6 518) Mkr.

 Uppgifterna inom parentes avser 2011. 
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Koncernens resultat

2012 var ett starkt år för Länsförsäkringar 
AB-koncernen. Koncernens rörelseresultat 
uppgick till 822 (287) Mkr, det är en för-
bättring med 535 Mkr. Resultatförbätt-
ringen berodde främst på ett starkare resul-
tat i bankverksamheten men även ett 
förbättrat resultat inom sakförsäkrings-
verksamheten och en starkare kapital-
avkastning. Koncernens resultat belastades 
negativt av avskrivningar och nedskriv-
ningar med 498 (418) Mkr. Avskrivningar 
på immateriella tillgångar från förvärvet 
av Länsförsäkringar Fondliv påverkade 
resultatet negativt med 129 Mkr. 

I bankverksamheten ökade rörelse-
resultatet med 171 Mkr till 556 (385) Mkr. 
Det förbättrade resultatet förklaras av att 
räntenettot stärktes till följd av att både 
in- och utlåningsvolymerna ökade. Därtill 
förbättrades räntenettot av ökade utlånings-
marginaler. 

Rörelseresultatet inom sakförsäk-rings-
 verksamheten förbättrades till 486 (88) 
Mkr. Lägre skadekostnader inom affärs-
område hälsa och affärsområde återför-
säkring och en starkare kapitalavkastning 
är förklaringarna till det starkt förbättrade 
resultatet. Resultatförbättringarna inom 
hälsa kommer framför allt från ett bättre 
resultat inom olycksfallsaffären och av-
vecklingsvinster inom gruppliv affären. 

Länsförsäkringar Fondliv bidrog med 
128 (59) Mkr till koncernens resultat. Stort 
fokus på att utveckla liv- och pensions-
erbjudandet ledde till ökade kostnader 
 under året. 

Årets totalresultat uppgick till 714 Mkr 
och konsolideringskapitalet till 15 589 
Mkr. 

Sakförsäkring
Resultatet inom sakförsäkringsrörelsen 
var starkt under 2012, rörelseresultatet 
förbättrades till  486 (88) Mkr. Totalkost-

nadsprocenten förbättrades med 4 procent-
enheter till 97 (101). 

Sakförsäkringsmarknaden är en rela-
tivt mogen marknad som växer sakta. 
Tillväxten sker främst inom djurförsäk-
ring, sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det 
är även inom dessa marknader och inom 
återförsäkring som premieintäkten har 
ökat under 2012. Avveckling av portföljer 
inom djurförsäkringsverksamheten i Eng-
land och lägre volymer inom ansvar och 
motor bidrog till att premieintäkten jäm-
fört med förra året i stort sätt var oföränd-
rad, 4 024 (4 004) Mkr.

Försäkringsersättningar efter avgiven 
återförsäkring har minskat och uppgick 
till 2 923 (3 116) Mkr. Skadekostnaden 
har haft en gynnsam utveckling inom 
olycksfallsaffären men även avvecklings-
vinster inom gruppliv bidrar till lägre ska-
dekostnader. Skadeutfallet inom interna-
tionell återförsäkring var mer gynnsamt 
2012 jämfört med 2011.

Kapitalavkastning
Under året har risken i sakförsäkrings-
rörelsens placeringstillgångar varit fortsatt 
låg, med merparten av den totala mark-
nadsrisken i räntebärande tillgångar. 
 Totalavkastningen uppgick till 3,7 (6,0) 
procent. Ränteportföljen står för det största 
positiva bidraget. Avkastning exklusive 
skuldhedge uppgick till 5,2 (6,4) procent.

Bank
Resultatet före kreditförluster ökade med 
49 procent till 647 (434) Mkr och rörelse-
resultatet ökade med 44 procent till 556 
(385) Mkr. Räntabiliteten på eget  kapital 
stärktes till 6,3 (4,8) procent.

Räntenettot ökade med 20 procent till  
2 071 (1 728) Mkr och förklaras av ökade 
utlånings- och inlåningsvolymer samt för-
bättrade utlåningsmarginaler. Nettoresultat 
av finansiella poster minskade till 5 (10) Mkr. 

Rörelsekostnaderna ökade med 14 procent 
till 1 235 (1 086) Mkr, vilket förklaras av 
ökade IT-förvaltningskostnader och andra 
volymberoende kostnader. 

Kreditförluster
Kreditförlusterna är fortsatt låga och upp-
gick netto till 91 (48) Mkr, vilket motsvarar 
en kreditförlustnivå på 0,06 (0,04) procent. 
Reserverna uppgick till 325 (284) Mkr, vil-
ket motsvarar en reserveringsgrad på 0,21 
(0,21) procent. Osäkra fordringar uppgick 
till 298 (233) Mkr och andelen osäkra 
fordringar uppgick till 0,19 (0,17) procent.

Sparande
Antalet kunder ökade med 7 procent till 
954 000 (889 000) och affärsvolymerna 
ökade med 13 procent till 283 (251) mdr. 
Inlåning från allmänheten ökade med 26 
procent till 62 (50) mdr. Marknadsandelen 
stärktes till 4,3 (3,8) procent under 2012 
och andelen av marknadstillväxten var drygt 
10 procent enligt statistik från SCB. Den 
för valtade fondvolymen ökade med 5 pro-
cent till 70 (67) mdr, vilket främst förkla-
ras av en positiv värdetillväxt. Förvalt-
ningen sker i 30 (33) investeringsfonder 
med olika placeringsinriktning. 

Utlåning
Utlåning till allmänheten ökade med 12 
procent till 150 (134) mdr. Bostadsutlå-
ningen i Länsförsäkringar Hypotek ökade 
med 14 procent till 101 (89) mdr. Mark-
nadsandelen av hushålls- och bostadsutlå-
ning stärktes till 4,9 (4,6) procent under 
2012  enligt statistik från SCB. Totalt ökade 
lantbruksutlåningen med 15 procent till 
19 (17) mdr. Av lantbruksutlåningen var 
87 (82) procent bottenlån till främst familje-
ägda lantbruk.

Upplåning
Emitterade värdepapper ökade med  
13 procent till 114 (101) mdr, varav säker-
ställda obligationer uppgick till 91 (85) 
mdr. Bankkoncernen har en låg refinansie-
ringsrisk och den långfristiga  finan sieringen 
på kapitalmarknaden sker  huvudsakligen 
genom Länsförsäkringar Hypoteks säker-
ställda obligationer (Aaa/AAA). Emitterade 
säkerställda obligationer under 2012 upp-
gick till nominellt 29 (27) mdr och återköp 
uppgick till nominellt 16 (12) mdr. Förfallna 
säkerställda obligationer uppgick till no-
minellt 7 (8) mdr under  året. Finansiering 

Koncernstruktur
Länsförsäkringar AB (publ) ägs till 100 procent av 23 länsförsäkringsbolag och 
14 socken- och häradsbolag. Förutom moderbolaget Länsförsäkringar AB (publ) 
omfattar koncernen de helägda bolagen Länsförsäkringar Bank AB (publ) med 
dotterbolag, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB (publ) med dotterbolag och 
Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB.

Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB (publ) med dotterbolag är helägt av 
Länsförsäkringar AB. Bolaget konsolideras inte eftersom det drivs enligt ömse-
sidiga principer, försäkringstagarna står för riskerna i bolaget och resultatet till-
faller i sin helhet försäkringstagarna.
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sker även genom Länsförsäkringar Banks 
upplåningsprogram. Under 2012 emittera-
des nominellt 11 (7) mdr under MTN-pro-
grammet.

Likviditet
Likviditetsreserven, som uppgick till no-
minellt 37 (30) mdr, är placerad i svenska 
värdepapper med hög kreditkvalitet. Likvi-
diteten i placeringarna är hög och samtliga 
ingående värdepapper i likviditetsreserven 
är belåningsbara hos Riksbanken. Genom 
att utnyttja likviditetsreserven kan kontrak-
terade åtaganden i cirka 18 månader mötas 
utan ny upplåning på kapitalmarknaden. 
Bankkoncernens Liquidity Coverage 
 Ratio (LCR) uppgick i genomsnitt till 248 
procent för fjärde kvartalet 2012.

Kapitaltäckning
Bankkoncernen tillämpar reglerna om in-
tern riskklassificering (IRK). Den avance-
rade riskklassificeringsmetoden används 
för alla hushållsexponeringar och för fö-
retags- och lantbruksexponeringar upp till 
5 Mkr. Grundläggande IRK-metod används 
för företags- och lantbruksexponeringar 
över 5 Mkr. Schablonmetoden används 
fortsatt för exponeringar till stat och kom-
mun, landsting och institut samt även för 
poster utanför linjen. Den 31 december 
2012 bestod låneportföljen till 88 procent 
av retailkrediter enligt den avancerade 
IRK-metoden. Kärnprimärkapitalrelationen 
uppgick till 13,1 (11,5) procent. Kapital-
täckningsgraden uppgick till 15,6 (14,0) 
procent och primärkapitalrelationen var 
13,7 (12,1) procent.

Fondförsäkring
Rörelseresultatet efter skatt uppgick till 
128 (297) Mkr. Resultatförsämringen 
jämfört med föregående år förklaras 
främst av kostnader av engångskaraktär 
för att utveckla liv- och pensionserbjudan-
det men även ökade kostnader för regel-
verksanpassningar.  Fondförvaltning är 
Länsförsäkringars förstahandsalternativ 
men bolaget erbjuder även garantiförvalt-
ning. Garantin innebär att kunden är ga-
ranterad att få tillbaka inbetalda premier 
om kunden sparar i minst tio år. 

Det förvaltade kapitalet har ökat med 
drygt 10 mdr sedan årsskiftet och uppgick 
till 62 mdr. Ökningen beror framför allt på 
ett positivt inflöde av nya premier och in-

flyttat kapital, en positiv avkastning bidrog 
också till förstärkningen. 

Premieinkomsten ökade med 34 pro-
cent och uppgick till 8 714 (6 518) Mkr. 
God förnyelsegrad inom tjänstepensions-
planer och inflyttat kapital bidrar till den 
goda utvecklingen. Nyförsäljningen på liv-
försäkringsmarknaden har i övrigt minskat 
som en följd av investeringssparkontot som 
infördes vid årsskiftet. Länsförsäkringar 
har fokus på tjänstepensioner och har där-
med inte påverkats i så stor utsträckning av 
den stora förskjutningen som skett från 
 kapitalförsäkring till investeringssparkontot. 
En stor del av nyförsäljningen avser pen-
sionslösningar till företag som inte har 
kollektivavtal. 

Väsentliga händelser under  
delårsperioden
Länsförsäkringar AB (publ) har etablerat 
ett svenskt MTN- program med en låneram 
om 2,5 mdr. MTN-programmet ger bolaget 
möjligheten att emittera obligationer i EUR 
och SEK med löpande och fast ränta på 
kapitalmarknaden. Den 10 oktober 2012 
hade 2,2 mdr tecknats av olika aktörer. 

Länsförsäkringar AB återbetalade i 
oktober ett lån på 1,8 mdr.

Väsentliga händelser efter  
delårsperiodens slut
På extra bolagsstämma i Länsförsäkringar 
AB den 23 januari 2013 har ägarna beslutat 
om en nyemission på 500 Mkr, vilket 
innebär att ägarna, det vill säga länsför-
säkringsbolagen och socken- och härads-
bolagen, skjuter till kapital. Skälen för 
 nyemissionen är att stärka Länsförsäk-
ringar ABs finansiella grund för fortsatta 
satsningar inom bank och försäkring. 
Emissionen ska även stärka Länsförsäk-
ringar Banks kapitalbas med syfte att 
möta de nya kapitalkraven som ställs på 
ledande svenska banker.

Verksamhetens risker och 
osäkerhetsfaktorer
Riskbilden har varit stabil under 2012, 
dock med den förskjutning som har rått 
under flera år, att bankverksamheten har 
vuxit snabbare än fondliv- och sakförsäk-
ringsverksamheten. De risker som uppstår 
direkt i moderbolaget är primärt hänförliga 
till bolagets finansiering, placering av lik-
viditet och den affärsstödjande verksamhet 

som bedrivs för dels dotterbolagens, dels 
för länsförsäkringsbolagens räkning. De 
risker som Länsförsäkringar AB-koncer-
nens och moderbolagets verksamheter 
medför, och hur de hanteras, har beskri-
vits i årsredovisningen för år 2011. 

Transaktioner med närstående
Länsförsäkringar AB-koncernen har samma 
typ av avtal 2012 som är beskrivna i not till 
årsredovisningen 2011. De väsentligaste 
transaktionerna med närstående för delårs-
perioden redovisas i not 3 för koncernen och 
i not 2 för moderbolaget.

Moderbolagets resultat
Moderbolagets resultat efter finansiella 
poster uppgick till 198 (473) Mkr. Rörelse-
intäkterna om 2 462 (2 524) Mkr bestod 
till huvuddelen av serviceintäkter från 
konsultverksamheterna inom stödenheterna 
IT, utveckling och service. I det finansiella 
resultatet på 271 (627) Mkr ingick utdel-
ningar från dotterbolag med 347 (138) Mkr. 
Nedskrivning av innehavet i Länsförsäk-
ringar Liv påverkade resultatet negativt 
med 100 Mkr, nedskrivningen är en kon-
sekvens av minskade synergieffekter efter 
nyteckningsstoppet i Länsförsäkringar Liv.

Årsredovisning 2012
Årsredovisningen publiceras vecka 11 
2013 på Länsförsäkringar ABs webbplats 
(lansforsakringar.se/finansiellt).

Resultatet av periodens verksamhet och 
den ekonomiska ställningen för Länsför-
säkringar AB-koncernen och moderbolaget 
31 december 2012 framgår av efterföljande 
finansiella rapporter med tillhörande noter 
för koncernen och moderbolaget.
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Länsförsäkringar AB-koncernen 2012 2011

Mkr

Koncernen

Rörelseresultat 822 287

Årets resultat 685 209

Räntabilitet på eget kapital, % 1) 4,7 2,4

Totala tillgångar 290 994 253 223

Eget kapital per aktie, kronor 1 479 1 403

Konsolideringskapital 2) 15 589 14 801

Konsolideringsgrad, % 3) 390 369

Kapitalbas för det finansiella konglomeratet 4) 14 612 13 665

Erforderligt kapitalkrav för det finansiella 
konglomeratet 12 661 11 620

Försäkringsrörelsen 5)

Skadeförsäkringsrörelsen

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 3 795 3 754

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 162 189

Försäkringsersättningar  
(efter avgiven återförsäkring) 6) –2 557 –2 713

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 268 121

Premieinkomst skadeförsäkring

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 5 703 5 768

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring 3 771 3 764

Livförsäkringsrörelsen

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) 249 251

Avgifter avseende finansiella avtal 402 61

Kapitalavkastning netto 18 8

Försäkringsersättningar  
(efter avgiven återförsäkring) –140 –157

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 373 92

Försäkringsrörelsens rörelseresultat 7) 613 147

Nyckeltal

Omkostnadsprocent 8) 30 30

Driftskostnadsprocent 9) 24 23

Skadeprocent 10) 73 79

Totalkostnadsprocent 97 102

Förvaltningskostnadsprocent, 
livförsäkringsrörelsen 11) 1 2

Direktavkastning, % 12) 1,2 2,7

Totalavkastning, % 13) 3,5 6,0

Ekonomisk ställning

Placeringstillgångar 14) 16 558 15 394

Fondförsäkringstillgångar för vilka 
försäkringstagaren bär risken 62 384 52 165

Försäkringstekniska avsättningar (efter 
avgiven återförsäkring) 14 041 13 984

Årsöversikt

1)  Rörelseresultat plus värdeförändring i rörelsefastigheter minus schablonskatt 26,3 procent 
i förhållande till genomsnittligt eget kapital justerat för nyemission och utdelning.

2)  Summan av eget kapital, förlagslån och uppskjuten skatt.
3)  Konsolideringskapital i förhållande till 12 månaders premieinkomst efter avgiven återför-

säkring.
4)  Det finansiella konglomeratet består av moderbolaget Länsförsäkringar AB, samtliga för-

säkringsföretag i koncernen, Länsförsäkringar Bank AB, Wasa Kredit AB, Länsförsäkringar 
Hypotek AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. I det finansiella konglomeratet ingår 
också Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB trots att Länsförsäkringar Liv-koncernen inte 
konsolideras i Länsförsäkringar AB-koncernen. Kapitalbasen beräknas enligt sammanlägg-
ningsmetoden. Enligt Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

5)  Försäkringsrörelsens resultat, nyckeltal och ekonomisk ställning redovisas enligt lag om 
årsredovisning i försäkringsföretag och Finansinspektionens författnings samling FFFS 
2008:26.

6) Exklusive skaderegleringskostnader.
7)  I försäkringsrörelsens rörelseresultat ingår Länsförsäk ringar Sak-koncernens och Länsför-

säkringar Fondlivs kapitalavkastning och övriga icke-tekniska intäkter och kostnader.
8)  Driftskostnader och skaderegleringskostnader i procent av premieintäkter efter avgiven åter-

försäkring. Avser endast skadeförsäkring.
9)  Driftskostnader i procent av premieintäkter efter avgiven återförsäkring. Avser endast skade-

försäkring. Exklusive skaderegleringskostnader enligt Finansinspektionens föreskrift.
10)  Försäkringsersättningar i procent av premieintäkter efter avgiven återförsäkring. Avser en-

dast skadeförsäkring. Inklusive skaderegleringskostnader enligt Finansinspektionens före-
skrift.

11)  Driftskostnader och skaderegleringskostnader i förhållande till det genomsnittliga värdet på 
placeringstillgångar, placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisk och 
likvida medel.

12)  Direktavkastning beräknas som summan av hyresintäkter från fastigheter, ränteintäkter, rän-
tekostnader, utdelningar på aktier och andelar, förvaltningskostnader i kapitalförvaltningen 
samt driftskostnader i fastigheter, i förhållande till placeringstillgångarnas genomsnittliga 
värde under perioden. Avser skadeförsäkring och livförsäkring.

13)  Totalavkastning beräknas som summan av all direkt avkastning och värdeförändring i pla-
ceringsportföljen, i förhållande till placeringstillgångarnas genomsnittliga verkliga värde 
under perioden. Avser skadeförsäkring och livförsäkring.

14)  Placeringstillgångar består av rörelsefastigheter, aktier och andelar i intresseföretag, för-
valtningsfastigheter, lån till koncernföretag, aktier och andelar, obligationer och andra 
räntebärande värdepapper, derivat (tillgångar och skulder), likvida medel samt ränte-
bärande skulder.

15)  Rörelseresultat med avdrag för schablonskatt på 26,3 procent i relation till genomsnitt-
ligt eget kapital, justerat för värdeförändringar på finansiella tillgångar som redovisas över 
eget kapital.

16)  Summa kostnader före kreditförluster i förhållande till summa intäkter.
17)  Räntenetto i relation till genomsnittlig balansomslutning.
18)  Utgående primärkapital i relation till utgående riskvägt belopp.
19)  Utgående kapitalbas i relation till utgående riskvägt belopp.
20)  Kreditförluster netto i förhållande till redovisat värde för utlåning till allmänhet och till 

kreditinstitut.

Länsförsäkringar AB förvärvade Länsförsäkringar Fondliv  Försäkrings AB 2011-10-26 från 
Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Länsförsäkringar Fondliv ingår därför i 
Länsförsäkringar AB-koncernens resultat 2011-11-01 - - 2011-12-31. 

Länsförsäkringar AB-koncernen 2012 2011

Bankrörelsen

Räntenetto 2 071 1 728

Rörelseresultat 556 385

Årets resultat 433 298

Räntabilitet på eget kapital, % 15) 6,3 4,8

Totala tillgångar 197 159 170 056

Eget kapital 7 172 6 332

K/I-tal före kreditförluster 16) 0,66 0,71

Placeringsmarginal, % 17) 1,11 1,07

Primärkapitalrelation enligt Basel II, % 18) 13,6 12,1

Kapitaltäckningsgrad enligt Basel II, % 19) 15,6 14,0

Kreditförlustnivå i förhållande till utlåning, % 20) 0,06 0,04

Övrig verksamhet

Intäkter 2 148 2 477

Rörelseresultat –273 –125
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Finansiella rapporter för koncernen

reSuLTATräKning FÖr Koncernen

Mkr
Kv 4 

2012
Kv 4 

2011
2012-01-01 

–2012-12-31
2011-01-01 

–2011-12-31

Premier före avgiven återförsäkring 1 891 2 063 6 012 6 165

Återförsäkrares andel av premieintäkter –906 –1 047 –1 969 –2 158

Premier efter avgiven återförsäkring 985 989 4 043 4 006

Ränteintäkter 2 518 2 597 10 429 9 530

Räntekostnader –1 958 –2 109 –8 278 –7 748

räntenetto 560 488 2 151 1 782

Värdeökning på fondförsäkringstillgångar för 
vilka försäkringstagaren bär risken 1 232 –423 3 659 –423

Utdelningar i placeringstillgångar för vilka 
försäkringstagaren bär risken 77 23 1 085 23

Kapitalavkastning, netto 0 -63 59 –37

Provisionsintäkter 608 447 1 841 1 183

Övriga rörelseintäkter 420 650 2 036 2 516

Summa rörelseintäkter 3 882 2 111 14 874 9 050

Försäkringsersättningar  
före avgiven återförsäkring –1 043 –997 –3 986 –3 993

Återförsäkrares andel av 
försäkringsersättningar 385 415 1 290 1 132

Försäkringsersättningar  
efter avgiven återförsäkring –658 –582 –2 697 –2 862

Förändring livförsäkringsavsättning 21 21 –2 –1

Förändring avsättning för livförsäkring för vilka 
försäkringstagaren bär risken –1 400 400 –4 846 400

Provisionskostnader –604 –553 –2 029 –1 773

Personalkostnader –425 –337 –1 586 –1 473

Övriga administrationskostnader –646 –915 –2 802 –3 006

Kreditförluster –27 2 –91 –48

Summa kostnader –3 739 –1 964 –14 053 –8 763

rörelseresultat 143 147 822 287

Skatt 20 –43 –136 –78

ÅreTS reSuLTAT 163 104 685 209

Resultat per aktie  
före och efter utspädning, kronor 73 27

Resultat per rörelsesegment redovisas i not 2.

rAPPorT ÖVer ToTALreSuLTAT FÖr Koncernen

Mkr
Kv 4 

2012
Kv 4 

2011
2012-01-01 

–2012-12-31
2011-01-01 

–2011-12-31

Årets resultat 163 104 685 209

Övrigt totalresultat

Årets omräkningsdifferenser  
från utländsk verksamhet – –4 –2 –2

Årets omvärdering av rörelsefastigheter 26 25 49 51

Årets förändring i verkligt värde  
på finansiella tillgångar som kan säljas –45 61 –58 167

Skatt hänförlig till komponenter avseende 
övrigt totalresultat 42 –22 39 –57

Summa övrigt totalresultat för året,  
netto efter skatt 23 60 29 159

Årets totalresultat 186 164 714 368

Årets totalresultat hänförligt till:    

Moderbolagets aktieägare 186 164 714 368

Länsförsäkringar AB förvärvade Länsförsäkringar Fondliv  
Försäkrings AB 2011-10-26 från Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB. Länsförsäkringar Fondliv ingår därför i 
Länsförsäkringar AB-koncernens resultat 2011-11-01- -  
2011-12-31. 
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rAPPorT ÖVer FinAnSieLL STäLLning FÖr Koncernen

Mkr 2012-12-31 2011-12-31

TiLLgÅngAr

Goodwill 710 712

Andra immateriella tillgångar 3 952 4 066

Uppskjuten skattefordran 22 148

Materiella tillgångar 92 105

Rörelsefastigheter 2 437 2 445

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 308 408

Aktier och andelar i intresseföretag 24 24

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar 6 731 6 385

Förvaltningsfastigheter – 7

Utlåning till allmänheten 149 942 134 011

Fondförsäkringstillgångar för vilka 
försäkringstagaren bär risken 62 384 52 165

Aktier och andelar 948 1 042

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 44 669 32 031

Belåningsbara statsskuldförbindelser 5 222 8 342

Derivat 1 900 1 640

Värdeförändring säkringsportföljer 878 710

Övriga fordringar 2 397 2 316

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 948 3 474

Likvida medel 4 429 3 193

SuMMA TiLLgÅngAr 290 994 253 223

egeT KAPiTAL ocH SKuLDer

eget kapital

Aktiekapital 941 941

Övrigt tillskjutet kapital 8 774 8 774

Reserver 415 387

Balanserade vinstmedel  
inklusive årets resultat 3 783 3 097

Summa eget kapital 13 913 13 199

Efterställda skulder 900 900

Försäkringstekniska avsättningar 20 772 20 369

Fondförsäkringsåtaganden för vilka 
försäkringstagaren bär risken 62 390 52 168

Uppskjuten skatteskuld 799 850

Övriga avsättningar 175 230

Emitterade värdepapper 115 476 100 391

Inlåning från allmänheten 61 901 49 323

Skulder till kreditinstitut 1 063 3 992

Derivat 3 111 2 684

Värdeförändring säkringsportföljer 2 177 1 837

Övriga skulder 3 421 2 825

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 897 4 457

SuMMA egeT KAPiTAL ocH SKuLDer 290 994 253 223
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rAPPorT ÖVer FÖränDring i egeT KAPiTAL FÖr Koncernen

Mkr Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital reserver

Balanserade  
vinstmedel  

inkl årets  
resultat Summa

Ingående eget kapital 2011-01-01 725 5 990 228 2 889 9 831

Årets totalresultat – – 159 209 368

Nyemission 216 2 784 3 000

utgående eget kapital 2011-12-31 941 8 774 387 3 098 13 199

Ingående eget kapital 2012-01-01 941 8 774 387 3 098 13 199

Årets totalresultat – – 29 685 714

utgående eget kapital 2012-12-31 941 8 774 415 3 783 13 913

Antal aktier uppgår till 9 407 249.
Av det totala egna kapitalet är 5 736 (5 736) Mkr bundet eget kapital.

KASSAFLÖDen FÖr Koncernen i SAMMAnDrAg

Mkr
2012-01-01 

–2012-12-31
2011-01-01 

–2011-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 8 088 713

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –19 909 –13 190

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 821 –12 477

Kassaflöde från investeringsverksamheten –229 –4 705

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 286 17 381

Årets kassaflöde 1 236 200

Likvida medel vid årets början 3 193 2 993

Årets kassaflöde 1 236 200

Kursdifferens i likvida medel 0 0

Likvida medel vid årets slut 4 429 3 193
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noT 2 reSuLTAT Per rÖreLSeSegMenT

2012-01-01–2012-12-31, Mkr
Skade- 

försäkring
Fondliv- 

försäkring Bank
Kapital- 

förvaltning
Övrig  

verksamhet elimineringar Totalt

Premier före avgiven återförsäkring 5 991 20 6 012

Återförsäkrares andel av premieintäkter –1 968 –1 –1 969

Premier efter avgiven återförsäkring 4 024 19 4 043

Ränteintäkter 10 429 10 429

Räntekostnader –8 358 80 –8 278

räntenetto 2 071 80 2 151

Värdeökning placeringstillg försäkringstagaren bär risken 3 659 3 659

Utdelning placeringstillg vilka försäkringstagaren bär risken 1 085 1 085

Kapitalavkastning, netto 169 5 5 198 –188 –80 108

Provisionsintäkter 119 956 984 –217 1 841

Övriga rörelseintäkter 137 41 190 287 2 336 –955 2 036

Summa rörelseintäkter 4 448 5 764 3 251 484 2 148 –1 172 14 924

Försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring –3 970 –16 –3 986

Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar 1 290 1 290

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –2 680 –16 –2 697

Förändring livförsäkringsavsättning –2 –2

Förändring avs livförsäkring vilka försäkringstagaren bär risken –4 846 –4 846

Provisionskostnader –366 –522 –1 369 229 –2 029

Personalkostnader –330 –46 –397 –60 –768 14 –1 586

Övriga administrationskostnader –825 –332 –838 –83 –1 653 929 –2 802

Kreditförluster –91 –91

Summa kostnader –4 203 –5 762 –2 695 –143 –2 421 1 172 –14 053

rörelseresultat 245 2 556 341 –273 – 871

Omvärdering av rörelsefastigheter –49 –49

rörelseresultat i resultaträkningen 245 2 556 292 –273 – 822

Skatt –136

Årets resultat 685

Fördelning intäkter

Externa intäkter 4 452 5 547 3 279 132 922 592 14 924

Interna intäkter –4 217 –28 352 1 226 –1 764 –

Summa rörelseintäkter 4 448 5 764 3 251 484 2 148 –1 172 14 924

noT 1 reDoViSningSPrinciPer

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting  
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningar 
av dessa utgivna av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), sådana 
som de antagits av EU. Därutöver tillämpas lagen om årsredovisning i försäkringsföretag 
(1995:1560) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2008:26. Kon-
cernen följer även rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen 
utgiven av Rådet för Finansiell Rappor tering. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med 
IAS 34 Delårsrapportering.

Under 2012 har Länsförsäkringar Fondliv börjat sälja en ny produkt,  Garantiförvaltning. 
Detta har medfört att koncernen redovisar livförsäkringsavsättning och villkorad återbäring 
i fondlivförsäkringsrörelsen i de försäkringstekniska avsättningarna i rapport över finansiell 
ställning.

Livförsäkringsavsättningen är beräknad enligt vedertagna aktuariella principer baserade 

på antaganden om ränta, dödlighet, omkostnader och avkastningsskatt. Vid beräkningen 
av försäkringstekniska avsättningar har använts ett bruttoränteantagande i enlighet med 
Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:22 respektive FFFS 2012:5 angående val av 
räntesats för beräkning av försäkringstekniska avsättningar. Hela räntekurvan har tillämpats, 
vilket innebär att varje framtida transaktion värderas med hänsyn till den räntesats som sva-
rar mot transaktionens duration i förhållande till beräkningstidpunkten.

Som villkorad återbäring redovisas återbäring för vilken försäkringstagarna bär en finan-
siell eller försäkringsteknisk risk som påverkar storleken på återbäringen. Avsättningen ut-
görs av värdet av de tillgångar som är kopplade till avtalen efter avdrag för livförsäkringsav-
sättning.

I övrigt har delårsrapporten för koncernen upprättats enligt samma redovisningsprinciper 
och beräkningsmetoder som tillämpades i årsredovisningen för 2011.

Nya eller reviderade IFRS och tolkningar har inte haft någon beloppsmässig påverkan.

noter till de finansiella rapporterna för koncernen

Indelningen i rörelsesegment stämmer överens med hur koncernen är organiserad och följs upp av koncernledningen.

rörelsesegment Skadeförsäkring avser skade- och grupplivförsäkringsrörelse, grupplivförsäkring utgör endast en mindre del. Även länsförsäkringsgruppens interna och externa återförsäkring 
samt avveckling av tidigare tecknad internationell återförsäkring ingår. Samtliga intressebolag samt koncernens goodwill ingår i segmentet Skadeförsäkring.

rörelsesegment Fondlivförsäkring avser livförsäkringsrörelse med anknytning till värdepappersfonder. Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB förvärvades 2011 och ingår i Länsförsäkringar 
AB-koncernen två månader 2011.

rörelsesegment Bank avser inlånings- och utlåningsverksamhet. Produktutbudet mot kunder följer den juridiska strukturen i Länsförsäkringar Bankkoncernen.

rörelsesegment Kapitalförvaltning avser koncernens kapitalavkastning exklusive Länsförsäkringar Bankkoncernens del, den del som resultatmässigt överförs till försäkringsrörelsen enligt de 
principer som tillämpas i koncernens skadeförsäkringsbolag samt kapitalavkastning i rörelsesegment Fondlivförsäkring. Även kostnader för kapitalförvaltning ingår. I den interna uppföljningen 
ingår också värdeförändring på rörelsefastigheter som annars redovisas i övrigt totalresultat.

rörelsesegment Övrig verksamhet avser servicetjänster, IT och utveckling för länsförsäkringsgruppen, administration av värdepappersfonder och kostnader för gemensamma funktioner.

Avskrivningar och nedskrivningar: Avskrivningar för materiella och immateriella tillgångar ingår i övriga administrationskostnader i Skadeförsäkring och i Fondlivförsäkring. Nedskrivning av 
innehavet i Länsförsäkringar Liv ingår i kapitalavkastning, netto i Övrig verksamhet.
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noT 2 reSuLTAT Per rÖreLSeSegMenT, ForTSäTTning

2011-01-01–2011-12-31, Mkr
Skade- 

försäkring
Fondliv- 

försäkring Bank
Kapital- 

förvaltning
Övrig  

verksamhet elimineringar Totalt

Premieintäkter före avgiven återförsäkring 6 162 2 6 165

Återförsäkrares andel av premieintäkter – 2 158 0 -2 158

Premieintäkter efter avgiven återförsäkring 4 004 2 4 006

Ränteintäkter 9 530 9 530

Räntekostnader –7 802 54 – 7 748

räntenetto 1 728 54 1 782

Värdeökning placeringstillg försäkringstagaren bär risken -423 – 423

Utdelning placeringstillg vilka försäkringstagaren bär risken 23 23

Kapitalavkastning, netto 197 5 10 – 175 10 – 54 – 7

Provisionsintäkter 150 119 948 – 34 1 183

Övriga rörelseintäkter 136 5 198 256 2 467 –545 2 516

Summa rörelseintäkter 4 487 -269 2 884 81 2 477 –579 9 079

Försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring – 3 994 1 – 3 993

Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar 1 132 0 1 132

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring – 2 863 1 – 2 862

Förändring livförsäkringsavsättning – 1 – 1

Förändring avs livförsäkring vilka försäkringstagaren bär risken 400 400

Provisionskostnader – 388 – 57 – 1 364 35 – 1 773

Personalkostnader – 312 – 2 –351 – 47 – 768 6 – 1 473

Övriga administrationskostnader – 796 – 35 –735 –123 –1 834 537 – 2 985

Kreditförluster –48 – 48

Summa kostnader – 4 359 307 –2 498 –169 –2 602 579 – 8 742

rörelseresultat 127 38 385 –88 – 125 337

Omvärdering av rörelsefastigheter – 51 – 51

rörelseresultat i resultaträkningen 127 38 385 –139 – 125 287

Skatt – 78

Årets resultat 209

Fördelning intäkter

Externa intäkter 4 485 – 303 2 893 –735 1 634 1 106 9 079

Interna intäkter 2 34 –10 816 843 -1 684 –

Summa rörelseintäkter 4 487 – 269 2 884 81 2 477 –579 9 079
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noT 3 närSTÅenDeTrAnSAKTioner

Mkr intäkter Kostnader Fordringar Skulder Åtaganden

2012

Intresseföretag 3 – – – –

Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB-koncernen 490 –137 251 1 514 2 022

Länsförsäkringsbolag 1 281 –1 470 6 399 9 012 –

Övriga närstående 25 –12 0 23 –

2011

Intresseföretag 1 – – – –

Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB-koncernen 608 – 331 63 1 154 1 982

Länsförsäkringsbolag 1 330 –1 037 6 101 7 927 –

Övriga närstående 25 – 17 0 23 –

Intäkter och kostnader inkluderar räntor. Fordringar och skulder mot länsförsäkringsbolag 
inkluderar försäkringstekniska avsättningar.

noT 4 FÖrVärV AV rÖreLSe

Förvärv av rörelse 2012
Under 2012 gjordes inte något förvärv av rörelse i Länsförsäkringar AB-koncernen.

Fastställande av preliminär förvärvsanalys 2011
Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB 
2011-10-26 förvärvade Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB 
från Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Upprättad förvärvsanalys 2011 var preliminär 
då ytterligare analys behövde göras för att fastställa marknadsvärdet på tillgångarna och 
fördelning mellan tillgångsslagen uppskjuten skatt och andra immateriella tillgångar. En 
justering har gjorts av den preliminära förvärvsanalysen under fjärde kvartalet 2012. Jus-
teringen har en effekt på 2011 års resultat som uppgår till –3 Mkr.

Förvärvade nettotillgångar Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB

 Mkr
Preliminär 

förvärvsanalys ny värdering
Fastställd 

förvärvsanalys

Immateriella tillgångar 2 917 306 3 223

Likvida medel 6 – 6

Placeringstillgångar för vilka 
försäkringstagaren bär placeringsrisk 51 780 – 51 780

Fondförsäkringsåtaganden för vilka 
försäkringstagaren bär placeringsrisk –51 779 – –51 779

Uppskjuten skatt –666 767 101

Övriga fordringar och skulder, netto 1 252 – 1 252

netto identifierbara 
tillgångar och skulder 3 511 1 073 4 584

Koncerngoodwill 1 695 –1 324 372

Överförd ersättning

Likvida medel 4 400 – 4 400

Tilläggsköpeskilling 805 – 805

Fordran – –250 –250

Totalt överförd ersättning 5 205 –250 4 955

goodwill
Goodwillvärdet består av kontrakt för nya kunder som beräknas tecknas efter förvärvet av 
rörelsen och synergieffekter. Värdet har minskat med 1 323 Mkr till följd av ändrad för-
värvsanalys.

immateriella tillgångar
De immateriella tillgångarna består av det förvärvade fondförsäkringsbeståndet. Avskriv-
ningstiden är justerad från 20 år till 25 år efter en ny bedömning av durationen i Länsför-
säkringar Fondliv Försäkrings AB. Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen som övriga 
administrationskostnader. Den förändrade avskrivningstiden leder till en minskad kostnad 
på 3 Mkr 2011. Uppskjuten skatteskuld var beräknad till –767 Mkr i den preliminära för-
värvsanalysen. Den uppskjutna skatten har tagits bort i fastställd förvärvsanalys. Värdet av 
förväntad skattefrihet har lagts till den immateriella tillgången, värdet uppgår till 306 Mkr. 
Den justerade skatten leder till en ökad kostnad på 6 Mkr 2011.

noT 4 FÖrVärV AV rÖreLSe, ForTSäTTning

Fordran
För varje förmedlad miljard i försäkringskapital till Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB 
ger Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB rätt till en ersättning om 50 Mkr. Om något försäk-
ringskapital inte förmedlas har Länsförsäkringar AB rätt att få tillbaka 250 Mkr. Under 
2012 har 100 Mkr betalats till Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Länsförsäkringar AB 
har ökat det bokförda värdet på Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB med 100 Mkr.  
I Länsförsäkringar AB-koncernen redovisas det som immateriell tillgång.

Förändring av tilläggsköpeskilling 2012
Under 2012 har en delbetalning av tilläggsköpeskillingen gjorts till Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB. Delbetalningen uppgick till 136 Mkr. Värdet på tilläggsköpeskillingen upp-
gick till 715 Mkr 2012-12-31.

Förvärv av rörelse 2011
Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB
2011-10-26 förvävade Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB från 
Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Bolaget bedriver verksamhet enligt lagen om livför-
säkringar med anknytning till värdepappersfonder. Upprättad förvärvsanalys var preliminär 
då ytterligare analys skulle göras för att fastställa marknadsvärde på tillgångarna och för-
delning mellan tillgångsslagen goodwill och andra immateriella tillgångar.

effekter av förvärvet
Under den tid 2011 som bolaget ingick i koncernen bidrog bolaget med 64 Mkr till koncer-
nens intäkter och 41 Mkr till koncernens resultat efter skatt. Om bolaget hade förvärvats 
2011-01-01 hade bolaget bidragit med 417 Mkr till koncernens intäkter och med 189 Mkr 
till koncernens resultat efter skatt.

immateriella tillgångar
De immateriella tillgångarnna består av det förvärvade fondförsäkringsbeståndet. Avskriv-
ningstiden är 20 år. Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen som övriga administra-
tionskostnader.

Förvärvade fordringar
Verkligt värde på finansiella tillgångar uppgår till 124 Mkr. Förutbetalda anskaffningskost-
nader uppgår till 897 Mkr. Övriga fordringar uppgår till 41 Mkr. Samtliga fordringar be-
döms bli reglerade.

Tilläggsköpeskilling
Förvärvsavtalet anger att en tilläggsköpeskilling om 950 Mkr ska utgå i sju årliga delbetal-
ningar till Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Det verkliga värdet på tilläggsköpeskilling-
en nuvärdeberäknas utifrån en diskonteringsränta om 5 procent, och uppgick till 805 Mkr.

Förvärvsrelaterade utgifter
Förvärvsrelaterade utgifter uppgår till 20 Mkr och består av arvoden till konsulter.

noT 5 gooDWiLL

Mkr 2012 2011

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 1 januari 712 338

Rörelseförvärv – 372

Valutakursdifferenser – 2 2

utgående anskaffningsvärde 31 december 710 712

Förvärvad goodwill 2011 372 Mkr kommer från Länsförsäkringar ABs förvärv av 
Länsförsäkringar Fondliv. Goodwillposten består av kontrakt för nya kunder som beräknas 
komma efter förvärvet, samt synergieffekter. Av det övriga goodwillvärdet hänför sig 35 Mkr 
till Länsförsäkringar Gruppliv Försäkrings AB och 144 Mkr till Länsförsäkringar Sak genom 
förvärv av försäkringsbestånd 2008. Goodwillposten består huvud sakligen av förväntade 
synergieffekter. Resterande goodwill på 159 (160) Mkr kommer från Försäkringsaktie 
bolaget Agrias förvärv av det engelska säljbolaget Agria Pet Insurance Ltd 2007. 
Goodwillposten består av kundrelationer som inte har identifierats, produkter och kunnande i 
organisationen.

Inga nedskrivningar har gjorts. Värdet på goodwill prövas årligen per 31 december.

Antaganden vid prövning av värdet 2012 2011

Långsiktig tillväxt, % 2,0 2,0

Diskonteringsränta, % 7,5 8,0–8,5

Valutakurs SEK/GBP 10,6 10,7

Prövningen är baserad på nyttjandevärdet. Kassaflödesberäkning är gjord för perioden 2013 
och framåt och bygger på en prognosperiod om 3–5 år. Därefter extrapoleras kassaflödena med 
en tillväxttakt på 2 procent. Tillväxtantagandet bygger på erfarenhet och diskon teringsräntan 
motsvarar avkastningskrav på eget kapital. För Länsförsäkringar Fondliv beräknas ett 
marknadsvärde enligt MCEV. Beräkningen görs utifrån ett nuvärde av framtida vinster i 
försäkringsportföljen. Värdering och diskontering av dessa framtida vinster görs med en 
marknadsmässig riskfri räntekurva.



11  LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB, BoKSLutSKommuNIKé 2012

reSuLTATräKning FÖr MoDerBoLAgeT

Mkr
Kv 4 

2012
Kv 4 

2011
2012-01-01 

–2012-12-31
2011-01-01 

–2011-12-31

nettoomsättning 699 719 2 462 2 524

rörelsens kostnader

Externa kostnader –491 –555 –1 619 –1 803

Personalkostnader –230 –208 –850 –818

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar –16 –15 –66 –58

rörelseresultat –39 –59 –73 –154

resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 91 565 438 703

Ränteintäkter och liknande resultatposter 37 0 39 55

Räntekostnader och liknande resultatposter –128 –118 –206 –131

resultat efter finansiella poster –38 389 198 473

Skatt –23 –11 6 3

ÅreTS reSuLTAT –61 378 204 476

BALAnSräKning FÖr MoDerBoLAgeT

Mkr 2012-12-31 2011-12-31

TiLLgÅngAr

Immateriella anläggningstillgångar 130 146

Materiella anläggningstillgångar 259 287

Aktier och andelar i koncernföretag 14 956 14 364

Övriga anläggningstillgångar 604 713

Omsättningstillgångar 844 1 316

Kassa och bank 1 229 1 077

SuMMA TiLLgÅngAr 18 022 17 903

egeT KAPiTAL ocH SKuLDer

Eget kapital 13 468 13 264

Avsättningar 82 64

Långfristiga skulder 2 765 2 474

Kortfristiga skulder 1 707 2 101

SuMMA egeT KAPiTAL ocH SKuLDer 18 022 17 903

rAPPorT ÖVer FÖränDringAr i egeT KAPiTAL FÖr MoDerBoLAgeT

Mkr 2012-12-31 2011-12-31

Ingående eget kapital vid årets ingång 13 264 9 788

Nyemission – 3 000

Årets resultat 204 476

eget kapital vid årets utgång 13 468 13 264

Moderbolaget har inte några poster som redovisas i övrigt totalresultat.

Finansiella rapporter för moderbolaget i sammandrag

KASSAFLÖDeSAnALyS FÖr MoDerBoLAgeT

Mkr
2012-01-01 

–2012-12-31
2011-01-01 

–2011-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten 369 283

Kassaflöde från investeringsverksamheten –616 –4 678

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 395 5 070

Årets kassaflöde 148 675

Likvida medel vid årets början 1 083 408

Årets kassaflöde 148 675

Likvida medel vid årets slut 1 231 1 083

Moderbolagets likvida medel i 
Länsförsäkringar Bank –2 –6

Kassa och bank i moderbolagets balansräkning 1 299 1 077
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noter till de finansiella rapporterna  
för moderbolaget

noT 1 reDoViSningSPrinciPer

Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Bolaget 
tillämpar även rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer samt uttalanden 
utgivna av Rådet för Finansiell rapportering gällande för noterade företag. Reglerna i RFR 2 
innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samt-
liga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredo-
visningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och be-
skattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras. 
Delårsrapporten i övrigt har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräknings-
metoder som tillämpades i årsredovisningen för 2011.

noT 2 närSTÅenDeTrAnSAKTioner

Mkr
intäkter 
jan–dec

Kostnader 
jan–dec

Fordringar 
31 dec

Skulder  
31 dec

2012

Koncernbolag 1 271 –147 163 –1 020

Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB-koncernen 489 –51 45 –695

Länsförsäkringsbolag 1 135 –41 114 –7

Andra närstående 22 0 0 –

2011

Koncernbolag 1 447 –161 989 –1 486

Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB-koncernen 589 –1 35 –735

Länsförsäkringsbolag 1 152 –41 58 0

Andra närstående 22 0 2 –

Intäkter och kostnader inkluderar räntor.

noT 3 FÖrVärV AV rÖreLSe

Förvärv av Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB 2011-10-26, se koncernens not 4  
Förvärv av rörelse.

Verkställande direktören avger rapporten på styrelsens uppdrag.

Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm 6 februari 2013

Sten Dunér
Verkställande direktör
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För ytterligare information, kontakta:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB,  

08-588 411 15, 073-964 11 15

Malin rylander Leijon, CFo Länsförsäkringar AB, 

08-588 408 64, 073-964 08 64

Kommande rapporter 2013
Årsredovisning 2012......................................................vecka 11 

Delårsrapport kvartal 1 ...............................................24 april 

Delårsrapport kvartal 2 ............................................. 19 juli 

Delårsrapport kvartal 3 .......................................25 oktober

Denna bokslutskommuniké innehåller sådan information som Länsförsäkringar 
AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informatio-
nen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2013 kl 16.00 svensk tid.

  Långfristig Kortfristig 
Bolag institut rating rating

Länsförsäkringar Bank Standard & Poor’s A/Stable A–1(K–1)

Länsförsäkringar Bank Moody’s A2/Negative P–1

Länsförsäkringar Hypotek1) Standard & Poor’s AAA/Stable A–1+

Länsförsäkringar Hypotek1) Moody’s Aaa/Stable

Länsförsäkringar AB Standard & Poor’s A–/Stable

Länsförsäkringar AB Moody’s A3/Negative

Länsförsäkringar Sak Standard & Poor’s A/Stable

Länsförsäkringar Sak Moody’s A2/Negative

Agria Djurförsäkring Standard & Poor’s A–/pi2)

1) Avser bolagets säkerställda obligationer.
2)  Pi innebär att ratingen, som saknar prognos, baseras på publik information som 

till exempel  årsredovisningar.

KreDiTBeTyg


