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   Det tekniska resultatet inom sakförsäkringsverk
samheten uppgick till 265 (183) Mkr. Totalkostnads
procenten uppgick för rullande tolv månader till 96 
och i kvartalet till 99 (101).

 Kapitalavkastningen uppgick till 1 188 (1 523) Mkr. 

   Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till  
136 (131) Mkr. Räntenettot stärktes och uppgick  
till 544 (482) Mkr.

   Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till  
59 (19) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 2 742  
(1 928) och provisionsintäkterna uppgick till 233 
(202) Mkr.

   Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 0,1 
(3,1) mdr. Solvensgraden uppgick till 113 (113) pro
cent och totalavkastningen uppgick till –2,4 (–1,3) 
procent. 

   Det tekniska resultatet inom sakförsäkringsverk
samheten uppgick till 265 (340) Mkr. Totalkostnads
procenten uppgick för rullande tolv månader till 96 
och i kvartalet till 99 (95).

 Kapital avkastningen uppgick till 1 188 (1 034) Mkr.   
 Konsolidieringskapitalet stärktes med 1 143 Mkr till   
 36 880 Mkr. 

   Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till  
136 (128) Mkr. Räntenettot var oförändrat och upp
gick till 544 (544) Mkr. Affärsvolymerna ökade med  
8 mdr under kvartalet till 290 mdr.

   Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till  
59 (29) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 2 742  
(2 119) och provisionsintäkterna uppgick till 233 
(224) Mkr.

   Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 0,1 (2,3)  
mdr. Solvensgraden uppgick till 113 (113) procent 
och totalavkastningen uppgick till –2,4 (1,2) procent. 

Första kvartalet 2013 jämfört 
med första kvartalet 2012

Första kvartalet 2013 jämfört 
med fjärde kvartalet 2012

24 april 2013

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB, gruppens gemensamma bolag:

Riskaptiten på marknaden var god  
under årets inledning, vilket bland  
annat syntes i stigande långa räntor 
och aktiekurser. Mot slutet av kvarta
let bröts lugnet då Cypern tvingades 
ansöka om nödlån för att kunna åter
kapitalisera landets banksystem. Det 
var en påminnelse om att den europe
iska krisen fortfarande lever kvar. 

Länsförsäkringsgruppens konso
lideringskapital ökade med 1,1 mdr  
under första kvartalet framför allt 
tack vare en positiv kapitalavkastning 
i sakförsäkringsrörelsen. Det försäk
ringstekniska resultatet stärktes jäm

fört med första kvartalet föregående 
år och ytterligare förbättring är att 
vänta under året eftersom säsongs
variationer och brandskador påver
kar resultatet negativt under första 
kvartalet. Fondförsäkrings och bank
verksamheten visar stabila resultat 
och en god tillväxt. 

Under första kvartalet stärktes 
kapitalbasen i det gemensamt ägda 
Länsförsäkringar AB genom nyemis
sion om 500 Mkr från de 23 ägarna 
och genom bankens emittering av 
förlagslån om 1,1 mdr. Detta ger nu 
möjligheter till fortsatt tillväxt inom 

bank och ytterligare ökade marknads
andelar.

Inom länsförsäkringsgruppen  
arbetar vi som vi alltid har gjort med 
att ge kunderna den service de vill  
ha – lokalt och nära. Att våra kunder  
uppskattar det vi gör syns i vår till
växt och våra marknadsandelar.  
I april fick vi ytterligare ett kvitto på 
att kunderna uppskattar vår service 
när vi för andra året i rad vann pris 
för bästa serviceupplevelse inom för
säkring.



Investerarnas riskvilja ökade i början av kvartalet och börser  
såväl som långa räntor steg globalt. I USA har budgetproble
matiken tillfälligt hanterats och Federal Reserve har, så länge 
arbetsmarknaden inte förbättras påtagligt, signalerat om en fort
satt mycket expansiv penningpolitik fram till 2015. Tillväxten  
i Kina väntas förbli fortsatt stabil. Den nytillträdde japanska  
centralbankschefens intentioner om en expansiv monetär stimu
lans ger förhoppningar om ökad tillväxt i Japan. Den europeiska  
ekonomin befinner sig fortsatt i olika faser. Tysklands export 
gynnas av tilltagande global tillväxt, medan länder som Frank
rike, Spanien och Italien har en svag internationell konkurrens
kraft och fiskala underskott. Den svenska ekonomiska utveck
lingen innebar att svenska företag i början av året fick en något 

ökad framtidstro. Inhemsk efterfrågan utvecklades försiktigt po
sitivt tack vare främst en fortsatt låg inflation. Trots en låg infla
tion valde Riksbanken vid sitt penningpolitiska möte i februari 
och i april att hålla styrräntan oförändrad på 1,00 procent. Valet 
i Italien medförde en fortsatt politisk instabilitet och turbulensen 
kring de cypriotiska bankerna påverkade de finansiella markna
derna. Främst europeiska, men även amerikanska räntor, sjönk 
tillbaka i slutet av kvartalet. Eftersom Sverige räknas till grup
pen av stabila och säkra länder i Europa sjönk de långa räntorna 
även i Sverige. De korta marknadsräntorna följde utvecklingen 
för de långa marknadsräntorna och steg kraftigt i början av mars 
för att sedan sjunka mot slutet av månaden.

Marknadskommentar

2  marknaden

Länsförsäkringar består av 23 lokala och kundägda länsförsäk
ringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB.  
Genom respektive länsförsäkringsbolag får kunderna ett hel
hetserbjudande inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. 
Agria Djurförsäkring erbjuder djur och grödaförsäkring och 
Länsförsäkringar Fastighets förmedling helhetslösningar för en 
trygg bostadsaffär. Utgångspunkten är den lokala närvaron och 
besluts kraften. Erfarenheten visar att lokal besluts kraft i kom  bi
nation med gemensamma muskler skapar ett verkligt mervärde 
för kunderna. Grundläggande är en långsiktig omsorg om kun
dernas pengar. Det finns inga externa aktieägare och det är inte 
Länsförsäkringars pengar som förvaltas, utan kundernas. Detta 
synsätt präglar hela verksamheten. Läns försäkringsgruppen har 
nästan 3,5 miljoner kunder och 5 800 medarbetare.

Kort om Länsförsäkringar

Länsförsäkringar
Fondliv

Länsförsäkringar
Liv*

*Helägt dotterbolag som drivs enligt 
 ömsesidiga principer, konsolideras ej.

Sakförsäkrings-
verksamheten inom 
Länsförsäkringar AB 
ingår även i länsför-
säkringsgruppen

Länsförsäkringar
Bank

Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling

Länsförsäkringar
Sak

23 lokala länsförsäkringsbolag

Mäklarservice

Länsförsäkringar AB

3,5 miljoner kunder



LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN

 
kv 1 

2013
kv 1 

2012
kv 4 

2012
Helår  
2012

Totalt kapital 37 873 35 123 36 681 36 681

räntabilitet på eget kapital, % 12 18 11 9

Sakförsäkring

Konsolideringskapital, Mkr 36 880 34 505 35 737 35 737

Konsolideringsgrad, % 188 191 182 182

premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr 4 890 4 762 4 889 19 363

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 265 183 340 1 439

rörelseresultat, Mkr 1 188 1 523 725 3 013

Totalkostnadsprocent 99 101 95 97

LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB, KONCERNEN1) 

 
kv 1 

2013
kv 1 

2012
kv 4 

2012
Helår  
2012

rörelseresultat, Mkr 186 258 139 819

Konsolideringskapital, Mkr 17 339 15 073 15 590 15 590

Balansomslutning, Mkr 306 669 266 600 290 994 290 994

avkastning på eget kapital, % 4 6 4 5

1) Exklusive livförsäkringsverksamhet som drivs med vinstutdelningsförbud.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR SAK FÖRSÄKRINGS AB, KONCERNEN 

 
kv 1 

2013
kv 1 

2012
kv 4 

2012
Helår  
2012

premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr 994 1 019 350 4 022

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 68 64 63 305

rörelseresultat, Mkr 57 162 114 486

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK, KONCERNEN

 
kv 1 

2013
kv 1 

2012
kv 4 

2012
Helår  
2012

inlåning från allmänheten, Mkr 63 466 53 370 62 396 62 396

Utlåning till allmänheten, Mkr 152 472 135 402 149 942 149 942

rörelseresultat, Mkr 136 131 127 555

räntabilitet på eget kapital, % 6 6 6 6

primärkapitalrelation, % 14 12 14 14

  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

3  länsfÖrsäkringsgruppen

LÄNSFÖRSÄKRINGAR FONDLIv

 
kv 1 

2013
kv 1 

2012
kv 4 

2012
Helår  
2012

premieinkomst, Mkr 2) 9 528 6 620 8 714 8 714

resultat, Mkr 59 19 28 128

Förvaltat kapital, Mkr 67 463 57 040 62 949 62 949

Solvenskvot 2,1 2,5 2,2 2,2

LÄNSFÖRSÄKRINGAR LIv KONCERNEN

 
kv 1 

2013
kv 1 

2012
kv 4 

2012
Helår  
2012

premieinkomst, Mkr2) 4 444 5 971 4 670 4 670

resultat, Mkr 71 3 113 2 148 4 872

Konsolidering, % 109 108 111 111

Solvens, % 113 113 113 113

2)  Enligt Svensk Försäkrings definition, mätt i rullande tolvmånaderstal. 
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alla jämförelsetal i efterföljande text avser motsvarande period föregående år, 
om inte annat anges.



Resultat

Det tekniska resultatet för sakförsäkrings
verksamheten uppgick till 265 (183) Mkr 
vilket är en förbättring med 82 Mkr. Ökad 
premievolym står för huvuddelen av det 
förbättrade utfallet jämfört med första 
kvartalet 2012. Säsongsvariationer påver
kar skadeutfallet i första kvartalet. Skade 
kostnaderna ökade något främst till följd 
av ökade kostnader för brandskador medan  
vinterralaterde skadorna inom Motor och 
Vattenskador samt Storm och Naturskador  
minskade. Totalkostnadsprocenten för 
den rullande tolvmånadersperioden upp
gick till 96 procent vilket är en förbättring 
med nästan 1 procentenhet sedan årssiftet.  
I kvartalet uppgick totalkostnadsprocenten  
till 99 (101) varav skadeprocenten uppgick 

till 79 (81) och driftskostnadsprocenten  
uppgick till 20 (20). Konsolideringen stärk 
 tes med 1 143 sedan årssiftet och uppgick 
till 36 880 Mkr. Kapitalavkastningen upp
gick till 1 241 (1 641) Mkr till stor del på 
grund av stigande börser och god avkast
ning på bostadsobligationer. Rörelseresul
tatet uppgick till 1 188 (1 523) Mkr.

Affärsvolymer
Premieintäkten ökade med 3 procent jäm
fört med motsvarande period föregående 
år och uppgick till 4 890 (4 762) Mkr till 
följd av både premie och beståndsök
ningar. Störst har ökningen varit inom 
sjuk sjukvårdsförsäkring och olycksfall 
som ökade med 3 procent samt inom  
motorförsäkring och hemförsäkring som 

4  sakfÖrsäkring

ökade med 2 respektive 1 procent i kvar
talet. Inom Motor ökar antalet försäkrade 
fordon med drygt 42 000 till 2 446 000 
och premieinkomsten mätt i årspremie  
når över 5,5 mdr. Även inom Agria har 
tillväxten varit god under kvartalet.

Sakförsäkring, länsförsäkringsgruppen
NyCKELtAL, mkr Kvartal 1 2013 Kvartal 1 2012 Kvartal 4 2012 Helår 2012

premieintäkt 4 890 4 762 4 889 19 363

Försäkringstekniskt resultat 265 183 340 1 439

rörelseresultat 1 188 1 523 725 3 013

Kapitalavkastning 1 241 1 641 1 034 3 282

Konsoliderings kapital 36 880 34 505 35 737 35 737

Konsolideringsgrad, % 188 191 182 182

Skadeprocent 79 81 73 76

Driftskostnadsprocent 20 20 22 21

Totalkostnadsprocent 99 101 95 97

resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och länsförsäkringar aB-koncernen, exklusive fondliv- och bankkoncernen.  
värdet och värdeförändringen av länsförsäkringsbolagens innehav av aktier i länsförsäkringar aB och förlagslån, har eliminerats. länsförsäkringar är varken i juridisk 
eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 23 självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans äger länsförsäkringar aB.

   Det försäkringtekniska resultatet inom sakförsäkring ökade och upp-
gick till 265 (183) Mkr. lägre skadekostnadsprocent med få storskador 
bidrog till resultatökningen.

 Totalkostnadsprocenten sjönk och uppgick till 99 (101).

  Konsolideringskapitalet stärktes med 1 143 Mkr under första kvartalet 
och uppgick till 36 880 Mkr.

  Kapitalavkastningen uppgick till 1 241 (1 641) Mkr. God avkastning  
på aktier och bostadsobligationer bidrog till kapitalavkastningen.

Sakförsäkring
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FÖRDELNING PLACERINGStILLGåNGAR

Övrigt
19,7%

Aktier
29,9%

Fastigheter
9,4%

Räntebärande
41,0%

Summan av placeringstillgångarna uppgick per 
2013-03-31 till 70,4 mdr.



5  sakfÖrsäkring

Skadeutveckling
Skadekostnaderna har totalt sett ökat med  
1 procent till 3 860 (3 805) Mkr. Överlag 
har dock skadeutvecklingen varit gynn
sam jämfört med motsvarande period 
före gående år. Kostnaderna för Storm 
och Naturskador minskade med 44 Mkr 
och kostnaderna för Inbrott och Vatten
skador minskade med 37 Mkr men ligger 
fortfarande på en hög nivå historiskt sett. 
Brandskador ökade dock kraftigt bland 
annat till följd av flera skolbränder. Kost
naden för bränder ökade med 63 Mkr 
jämfört med samma period i fjol.   

Kapital och placeringar
De lokala länsförsäkringsbolagen och de 
gemensamt ägda sakförsäkringsbolagen 

Huvuddelen av sakförsäkringsverksamheten inom länsförsäkringsgruppen tecknas av 

de 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolagen med lokalt sakförsäkringstillstånd. 

den affär som bedrivs av det gemensamt ägda sakförsäkringsbolaget inom länsför-

säkringar aB är hälsaförsäkringar, djurförsäkring, avgiven och mottagen återförsäkring 

samt transportförsäkring och viss ansvars-, egendoms- och motorförsäkring.

inom Länsförsäkringar AB strävar efter 
en stark konsolideringsnivå för att över 
tid kunna hålla en jämn premiesättning. 
Länsförsäkringar strävar efter en balans 
mellan risk och tillgängligt överskotts
kapital och prioriterar vården av nyckel
talen högt. I linje med placeringsstrate
gierna placeras en andel av tillgångarna 

i räntebärande värdepapper med låg risk 
för att säkerställa åtagandena inom sak
försäkringsverksamheten. Samtidigt gör 
den starka konsolideringen att det finns 
ett betydande buffertkapital inom länsför
säkringsgruppen, vilket möjliggör att en 
andel kan placeras i tillgångar med högre 
förväntad avkastning som exempelvis 
aktier.



6  Bank

Bank

Resultat
Inom bankverksamheten stärktes rörelse
resultatet till 136 (131) Mkr. Det förbätt
rade resultatet förklaras av att räntenettot 
stärktes till följd av att både in och utlå
ningsvolymerna ökade. Därtill förbättrades 
räntenettot av ökade utlåningsmarginaler. 
Räntenettot uppgick till 544 (482) Mkr. 
Nettoresultatet av finansiella poster påver
kade resultatet negativt med 48 (6) Mkr.

Kreditförlusterna är fortsatt låga och 
uppgick netto till 33 (26) Mkr, vilket mot
svarar en kreditförlustnivå på oförändrat 
0,08 procent. Reserverna uppgick till 370 
(299) Mkr, vilket motsvarar en reserverings
grad på 0,23 (0,22) procent.

Affärsvolymerna ökade med 8 mdr 
under första kvartalet och uppgick till 290 
mdr per 31 mars. Tillväxt inom både in
låning och fond bidrog till att det totala  
sparandet ökade med 4 mdr till 137 mdr.  
Inlåningen uppgick till 63 mdr och mark
nadsandelen hade per sista februari stärkts 
till 4,4 (3,9). Förvaltad fondvolym uppgick 
till 74 mdr.

Utlåning till allmänheten ökade med 3 mdr  
under första kvartalet och uppgick till 152 
mdr. Bostadsutlån ingen bidrog till större 
delen av ökningen och uppgick till 104 
mdr. Marknadsande len av hushålls och 
bostadsutlåningen stärktes per sista feb
ruari till 4,9 (4,7) procent.

Upplåning
Emitterade värdepapper ökade med 4 mdr  
till 118 mdr, varav säkerställda obligatio
ner uppgick till 90 mdr. Bankkoncernen 
har en låg refinansieringsrisk och den lång 
fristiga finansieringen på kapitalmarkna
den sker huvudsakligen genom Länsför
säkringar Hypoteks säkerställda obliga 
tioner med kreditbetyg Aaa/AAA. Finan
siering sker även genom Länsförsäkringar 
Banks upplåningsprogram. Under perio
den emitterades nominellt 4,5 (4,8) mdr 
under MTNprogrammet och ett förlags
lån emitterades framgångsrikt om 1,1 mdr 
med förfall 2023. För mer information om 
upplåningsprogram se Länsförsäkringar 
Banks delårsrapport.
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LåNEPORtFÖLJ, UtLåNINGSSEGmENt

% 2013-03-31 2012-03-31

Bolån 71 73

lantbruk 13 13

Blancolån 4 4

leasing 4 4

avbetalning 4 3

Flerbostadsfastighet 3 2

Övrigt 1 1

totalt 100 100

Länsförsäkringar Bank, koncernen
NyCKELtAL, mkr Kvartal 1 2013 Kvartal 1 2012 Kvartal 4 2012 Helår 2012

inlåning från allmänheten 63 466 53 370 62 396 62 396

Utlåning till allmänheten 152 472 135 402 149 942 149 942

rörelseresultat 136 131 127 555

räntabilitet på eget kapital, % 6 6 6 6

K/i-tal före kreditförluster 0,65 0,64 0,68 0,66

  rörelseresultatet ökade 4 procent till 136 (131) Mkr och räntabiliteten 
på eget kapital uppgick till 5,9 (6,2) procent. räntenettot ökade 13 
procent till 544 (482) Mkr.

  Kreditförlusterna är fortsatt mycket låga och uppgick till 33 (26) Mkr, 
vilket motsvarar en kreditförlustnivå på oförändrat 0,08 procent.

  affärsvolymerna ökade under kvartalet med 8 mdr till 290 mdr. inlå-
ningen ökade till 63 (62) mdr och utlåningen ökade till 152 (150) mdr.

  antalet kunder ökade 7 procent till 964 000 (904 000), antalet bank-
kort ökade 14 procent till 357 000 (314 000) och antalet inlånings-
konton ökade med 14 procent till 1 234 000 (1 081 000).



7  Bank

Likviditet
Likviditetsreserven, som uppgick till  
nominellt 43,6 mdr, är placerad i svenska 
värdepapper med hög kreditkvalitet. Lik
viditeten i placeringarna är hög och samt
liga ingående värdepapper i likviditets
reserven är belåningsbara hos Riksbanken. 
Genom att utnyttja likviditetsreserven  
kan kontrakterade åtaganden i cirka ett år 
mötas utan ny upplåning på kapitalmark
naden. Bankkoncernens Liquidity Cover
age Ratio (LCR) uppgick i genomsnitt till 
250 procent för första kvartalet 2013.

Kapitaltäckning
Bankkoncernen tillämpar reglerna om  
intern riskklassificering (IRK). Den avan
cerade riskklassificeringsmetoden används 
för alla hushållsexponeringar och för  
företags och lantbruksexponeringar upp 
till 5 Mkr. Grundläggande IRKmetod  
används för företags och lantbruksexpo
neringar över 5 Mkr. Schablonmetoden 
används fortsatt för exponeringar till stat 
och kommun, landsting och institut samt 
även för poster utanför linjen. Den 31 
mars 2013 bestod låneportföljen till 88 
procent av retailkrediter enligt IRKmeto
den. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick 
till 13,6 (11,5) procent. Kapitaltäcknings
graden uppgick till 18,3 (14,0) procent och 
primärkapitalrelationen var 14,1 (12,1) 
procent.



Resultat 
Resultat efter skatt uppgick till 59 (19) Mkr. 
Det förbättrade resultatet förklaras främst 
av ökade intäkter från förvaltningsersätt
ningar samt ökade intäkter från avgifts
uttag. Intäktsökningen är en följd av både 
ökade affärsvolymer och en positiv kapi
talavkastning under det första kvartalet. 
Intäkter från avgiftsuttagen har ökat med 
13 procent jämfört med samma period 
föregående år och uppgick till 118 (105) 
Mkr och förvaltningsersättningarna har 
ökat med 18 procent och uppgick till 114 
(97) Mkr. 

Affärsvolymer
Det förvaltade kapitalet uppgick till 67 mdr  
per 31 mars 2013 vilket är en ökning med 
4 mdr under första kvartalet. Ökningen  
beror främst på ett ökat inflöde av nya 
premier och inflyttat kapital, men även 
positiv avkastning på kapitalet bidrog. 
Den totala premieinkomsten uppgick till  
2 742 (1 928) Mkr för första kvartalet 2013 
vilket är en förbättring med 42 procent, 
jämfört med motsvarande period föregå
ende år. Den största delen av Fondlivs pre
mieflöde redovisas via balansräkningen. 
Premieinkomsten i resultaträkningen upp

gick till 9 (5) Mkr. Som premieinkomst 
redovisas den del av premierna som inne
håller en väsentlig försäkringsrisk.

Nyförsäljningen inom icke kollektiv
avtalad tjänstepension uppgick till 1,9 
mdr det första kvartalet 2013, vilket är i 
nivå med motsvarande period föregående 
år. Inom privat och sparmarknaden upp
gick försäljningen till 0,4 mdr. Det är 108 
procent bättre än samma period föregåen
de år och även en förbättring jämfört med 
fjärde kvartalet 2012. Sedan januari 2013 
nytecknas även sjuk och olycksfallspro
dukter i Länsförsäkringar Fondliv och un
der årets tre första månader uppgick ny
försäljningen av riskaffären till 0,1 mdr.

Fondförvaltning
Länsförsäkringars fondutbud består av 30 
fonder med eget varumärke och cirka 45 
externa fonder, sammanlagt cirka 75 fon
der. Fonderna med eget varumärke finns 
inom Länsförsäkringars eget fondbolag 
och förvaltas av externa förvaltare. De  
externa fonderna ger ytterligare bredd och 
djup åt utbudet. Nästan tre fjärdedelar av 
fonderna i utbudet utvecklades positivt  
under det första kvartalet. I tio fonder låg 
värdeutvecklingen på över 10 procent tre 
månader in på året. Bäst gick det för aktie
fonder som placerar i svenska och ameri
kanska aktier samt placeringar i småbo
lagsfonder. Aktiefonder som placerar på 
tillväxtmarknader hade en motig period 
under första kvartalet. Även räntefonder
na hade svårt att skapa positiv avkastning 
på grund av de stigande marknadsräntor
na. Därför återfinns flera av dessa fonder 
bland dem som utvecklades negativt un
der perioden.

Fondförsäkring
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Länsförsäkringar Fondliv
NyCKELtAL, mkr Kvartal 1 2013 Kvartal 1 2012 Kvartal 4 2012 Helår 2012

premieinkomst netto (rullande 12-mån.) 9 528 6 620 8 714 8 714

resultat efter skatt 59 19 28 128

Förvaltat kapital 67 463 57 040 62 949 62 949

Solvenskvot 2,1 2,5 2,2 2,2

Balansomslutning 70 803 59 823 65 505 65 505

  resultatet för fondlivbolaget förstärktes till 59 (19) Mkr. 

   Försäljningen inom tjänstepension ökade med 10 procent och uppgick 
till 2 316 (2 109) Mkr 

   Försäkringskapitalet uppgick till 67 mdr den sista mars, vilket är en  
ökning med 4 mdr under första kvartalet. Ökningen beror främst på ett 
ökat inflöde av nya premier och inflyttat kapital, men även positiv av-
kastning på kapitalet bidrog.

  Huvuddelen av fondlivbolagets fonder utvecklades positivt under första 
kvartalet. Bäst gick det för aktiefonder som placerat i svenska aktier, 
amerikanska aktier och i småbolag.



Resultat
Resultatet i Länsförsäkringar Livkoncer
nen uppgick till 0,1 (3,1) mdr. Stigande 
räntor under kvartalet har inneburit att 
skulden till försäkringstagarna har mins
kat i värde och därigenom bidragit posi
tivt till resultatet. Samtidigt har stigande 
långa räntor inneburit att kapitalavkast
ningen varit negativ, då värdet av de långa 
räntebärande placeringarna har minskat.  
Totalavkastningen i traditionell förvalt
ning uppgick till –2,4 (–1,3) procent och 
kapitalavkastningen netto i resultaträk
ningen var –2,1 mdr. 

Nyckeltal i traditionell förvaltning
Solvensgraden uppgick den 31 mars 2013 
till 113 (113) procent vilket motsvarar en 

solvenskvot om 3,10. Solvensgraden visar  
relationen mellan totalt kapital och till 
kunderna garanterat kapital, medan solvens
kvoten utgör relationen mellan bolagets 
kapitalbas och kapitalkrav. Solvenskvoten 
och solvensgraden är mått som speglar 
bolagets förmåga att snabbt betala ut hela 
det garanterade kapitalet. Under första 
kvartalet 2013 har solvensgraden och sol
venskvoten varit i princip oförändrade. 

Kapitalbasen har minskat något trots 
ett positivt resultat. Minskningen förkla
ras av utbetalningar av överskott. Sam
tidigt har stigande räntor inneburit att  
den försäkringstekniska skulden minskar 
vilket även minskar kapitalkravet. 

Arbete med att stärka nyckeltalen i 
Länsförsäkringar liv har pågått under en 

längre tid. Under första kvartalet 2013 har 
fokus varit på aktiviteten Nya Trad, vilket 
är ett initiativ där kunder kommer att ges 
möjlighet att ändra villkor i sina traditio
nella försäkringar till lägre garantinivåer 
och därigenom förbättra möjligheten till 
framtida värdeökning på sitt sparade  
kapital. Detta i kombination med lägre av
gifter bedöms vara positivt för kunderna 
som väljer att acceptera erbjudandet. 

traditionell förvaltning
Inom traditionell livförsäkring görs pla
ceringarna normalt i noterade aktier och 
räntebärande värdepapper samt i fastig
heter och alternativa investeringar. För 
Länsförsäkringar Liv har marknadsut
vecklingen inneburit att placeringsport
följen viktats om för att säkerställa bo
lagets nyckeltal och spararnas pengar. 
Placeringsportföljen innehåller nu till 
största delen räntebärande placeringar  
och andelen aktieexponering är låg. Under 
första kvartalet 2013 har inga större för
ändringar mellan tillgångsslagen gjorts. 
Per sista mars 2013 var fördelningen i 
Länsförsäkringars traditionellt förvaltade  
portfölj, 93 procent räntebärande värde
papper, 2 procent aktier, 3 procent alter
nativa investeringar och 2 procent fastig   
heter. Avkastningen var för de olika till  
gångsslagen: Räntebärande värdepapper 
–2,7 (–1,0) procent, aktier 3,1 (2,4) pro
cent, alternativa investeringar 1,5 (1,9) 
procent och fastigheter 0,3 (2,1) procent.

Bolaget befinner sig i slutfasen för för
beredelserna för det kommande Solvens 
2regelverket. Under mars har en succes
siv anpassning till de övergångsregler för 
diskonteringsräntan inför Solvens 2 som 
Finansinspektionen aviserat påbörjats. 
Därmed har räntedurationen kunnat redu
ceras något.

Traditionell livförsäkring

9  traditionell fÖrvaltning

Länsförsäkringar Liv
NyCKELtAL, mkr Kvartal 1 2013 Kvartal 1 2012 Kvartal 4 2012 Helår 2012

premieinkomst, netto (rullande 12-mån.) 4 444 5 971 4 670 4 670

Kapitalavkastning, netto –2 114 –507 –1 776 7 660

resultat efter skatt 71 3 113 2 148 4 872

placeringstillgångar traditionell livförsäkring 105 609 105 834 109 490 109 490

placeringstillgångar Nya Världen 12 910 13 472 12 888 12 888

Balansomslutning 130 775 124 654 135 083 135 083

Solvensgrad, % 113 113 113 113

Konsolidering, % 109 108 111 111

avkastning Nya Världen, % 4,3 8,1 12,2* 12,2

Totalavkastning traditionell livförsäkring, % –2,4 –1,3 6,1* 6,1

*avser helår 2012.

   resultatet för länsförsäkringar liv uppgick till 0,1 (3,1) mdr och  
solvensgraden uppgick till 113 (113) procent.

  Totalavkastningen inom traditionell livförsäkring uppgick till –2,4 
(–1,3)procent. Stigande räntor under kvartalet har inneburit en negativ 
värdeutveckling för räntebärande papper med längre löptider. andelen 
räntebärande placeringar ligger över 90 procent och aktieexponeringen 
är fortsatt låg.

  länsförsäkringar livs arbete med åtgärder för att säkerställa och stärka 
nyckeltalen har fortsatt under kvartalet. 



10  fastigHetsfÖrmedling

Verksamheten bedrivs i franchiseform där 
länsförsäkringsbolaget är franchisegivare 
för den lokala bobutiken. Det här inne
bär även att Länsförsäkringar Fastighets
förmedling skiljer sig från rikstäckande 
fastig hetsmäklarkedjor genom att alltid 
vara lokalt förankrat.

Under perioden april 2012 till mars 
2013 förmedlades 5 426 villor, 7 663 bo
stadsrätter och 846 fritidshus. Värdet på 

försäljningarna uppgick till 20,9 mdr. För
säljningen av villor och fritidshus resul
terade under perioden i bottenlån i Läns
försäkringars bolåneinstitut på 2,1 mdr 
fördelat på 1 412 affärer. Marknadsande
len uppgår till 8,9 procent. Av kunder med 
Länsförsäkringar som huvudbank har 
93 procent även en försäkring och/eller 
pensions sparande hos Länsförsäkringar.

Fastighetsförmedling

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
har 154 bobutiker runt om i landet. Den 
starka tillväxten har fört upp Länsförsäk
ringar Fastighetsförmedling till positio
nen som landets tredje största aktör.

Fastighetsförmedlingen är en integre
rad del av det lokala länsförsäkringsbola
gets helhetserbjudande. Målet är alltid att 
bidra till mer än bara förmedling och för
säljning av bostäder.

Länsförsäkringsbolagen kan genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
erbjuda en helhet för en trygg bostadsaffär; fastighetsförmedling, bank och 
försäkring samlat på ett ställe. Fastighetsförmedlingen är ett viktigt kund
möte även för försäljning av bolån och försäkring.

ANtAL SåLDA vILLOR OCH FRItIDSHUS 
SEPtEmBER 2011–SEPtEmBER 2012
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Resultat- och balansräkningar

SAKFÖRSÄKRING1)

Resultaträkning, mkr
kv 1 

2013
kv 1 

2012
kv 4 

2012
Helår  
2012

premieintäkt, efter avgiven återförsäkring 4 890 4 762 4 889 19 363

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 175 196 137 657

Försäkringsersättningar, 
efter avgiven återförsäkring –3 860 –3 805 –3 533 –14 549

Driftskostnader –964 –971 –1 068 –4 033

Övriga tekniska intäkter/kostnader 24 1 –84 2

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 
före delägarrabatter 265 183 340 1 439

Återbäring och rabatter –40 –49 –335 –481

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  
efter delägarrabatter 226 134 6 958

Total kapitalavkastning 1 241 1 641 1 034 3 282

Kapitalavkastning överförd till 
försäkringsrörelsen –151 –217 –110 –691

Övriga icke-tekniska kostnader –127 –36 –205 –536

RESULtAt FÖRE  
BOKSLUtSDISPOSItIONER OCH SKAtt 1 188 1 523 725 3 013

Balansräkning, mkr
31 mars 

2013
31 dec 
2012

tILLGåNGAR

aktier och andelar 34 381 33 613

Obligationer och  
andra räntebärande värdepapper 29 057 28 316

Övriga placeringstillgångar 6 960 6 947

Summa placeringstillgångar 70 398 68 876

Återförsäkrares andel av  
försäkringstekniska avsättningar 7 649 6 728

Fordringar och andra tillgångar 6 837 6 047

Kassa och bank 5 420 5 185

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 045 953

SUmmA tILLGåNGAR 91 348 87 788

EGEt KAPItAL,  
AvSÄttNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 30 320 29 338

Försäkringstekniska avsättningar  
(före avgiven återförsäkring) 47 444 44 787

andra avsättningar och skulder 11 516 12 275

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 069 1 388

SUmmA EGEt KAPItAL,  
AvSÄttNINGAR OCH SKULDER 91 348 87 788

1  länsförsäkringars resultat inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 länsför-
säk ringsbolagen och länsförsäkringar aB-koncernen, exklusive liv- och bankkoncernerna. 
Mellan havanden mellan länsförsäk ringsbolagen och länsförsäkringar aB har eliminerats. 
Värdet och värdeförändringen av länsförsäkringsbolagens innehav av aktier i länsför säkringar 
aB och förlagslån, har eliminerats. länsförsäkringar är varken i juridisk eller praktisk  
mening en koncern, utan en samverkan mellan 23 självständiga länsförsäkrings bolag som 
tillsammans äger länsförsäkringar aB.

De 23 länsförsäkringsbolagen och länsförsäkringar aB- koncernen tillämpar godkända inter-
nationella redovisningsstandarder (iFrS).

länsförsäkringsbolagens positiva resultateffekt relaterad till bankverksamheten är exkluderad 
i detta rörelseresultat eftersom hela värdeförändringen på länsförsäkringar aB-aktien elimi-
nerats i gruppredovisningen.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB, KONCERNEN

Resultaträkning, mkr
kv 1 

2013
kv 1 

2012
kv 4 

2012
Helår  
2012

premier, efter avgiven återförsäkring 1 094 1 098 985 4 043

räntenetto 564 501 560 2 151

Kapitalavkastning, netto –86 86 0 59

Övriga rörelseintäkter 3 552 4 694 2 246 8 525

Summa rörelseintäkter 5 124 6 379 3 791 14 778

Försäkringsersättningar, efter avgiven 
återförsäkring –680 –715 –660 –2 697

Övriga kostnader –4 259 –5 406 –2 992 –11 261

Summa kostnader –4 939 –6 121 –3 652 –13 958

Rörelseresultat 186 258 139 819

Skatt –35 –74 21 –135

Periodens resultat 150 184 160 684

Omräkningsdifferenser  
från utländsk verksamhet –18 –2 0 –2

Kassaflödessäkringar 14 _ 0 0

Omvärdering av rörelsefastigheter – – 26 49

Omvärdering av förmånsbestämda 
pensionsplaner – – –7 –7

Förändring i verkligt värde  
på finansiella tillgångar som kan säljas 26 92 –45 –58

Skatt hänförlig till komponenter  
avseende övrigt totalresultat 6 –24 43 40

PERIODENS tOtALRESULtAt 178 250 177 706

Rapport över finansiell ställning, mkr
31 mars 

2013
31 dec 
2012

tILLGåNGAR

Goodwill 700 710

andra immateriella tillgångar 3 879 3 952

Materiella tillgångar 53 80

rörelsefastigheter 2 459 2 448

aktier i länsförsäkringar liv Försäkrings aB 298 308

aktier och andelar i intresseföretag 25 24

Återförsäkrares andel av  
försäkringstekniska avsättningar 7 652 6 731

Utlåning till allmänheten 152 472 149 942

Finansiella tillgångar 118 506 116 001

Övriga tillgångar 20 625 10 796

SUmmA tILLGåNGAR 306 669 290 994

EGEt KAPItAL,  
AvSÄttNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 14 593 13 915

Efterställda skulder 1 997 900

avsättningar för vilka livförsäkringstagaren 
bär risken 66 717 62 580

Försäkringstekniska avsättningar 22 265 20 582

Emitterade värdepapper 119 242 115 476

inlåning från allmänheten 62 946 61 901

Finansiella skulder 8 924 6 351

Övriga skulder 9 984 9 289

SUmmA EGEt KAPItAL,  
AvSÄttNINGAR OCH SKULDER 306 669 290 994
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LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK, KONCERNEN

Resultaträkning, mkr
kv 1 

2013
kv 1 

2012
kv 4 

2012
Helår  
2012

Räntenetto 544 482 544 2 071

provisionsnetto –64 –95 –99 –385

Nettoresultat av finansiella poster –48 6 –6 5

Övriga rörelseintäkter 49 46 53 190

Summa rörelseintäkter 481 440 491 1 882

personalkostnader –107 –96 –106 –397

Övriga administrationskostnader –178 –165 –201 –737

Summa admininistrationskostnader -285 –261 –307 –1 134

av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella tillgångar –28 –22 –30 –102

Summa rörelsekostnader –312 –283 –337 –1 235

Resultat före kreditförluster 169 157 155 647

Kreditförluster, netto –33 –26 –28 –91

RÖRELSERESULtAt 136 131 127 555

Skatt –30 –34 –10 –123

PERIODENS RESULtAt 106 96 117 433

Balansräkning, mkr
31 mars 

2013
31 dec 
2012

tILLGåNGAR

Belåningsbara statsskuldväxlar 5 166 5 222

Utlåning till kreditinstitut 10 372 2 853

Utlåning till allmänheten 152 472 149 942

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper 31 381 32 685

immateriella tillgångar 434 446

Materiella tillgångar 9 9

Övriga tillgångsposter 5 449 6 002

SUmmA tILLGåNGAR 205 283 197 159

EGEt KAPItAL OCH SKULDER

Skulder till kreditinstitut 3 777 1 063

in- och upplåning från allmänheten 63 466 62 396

Emitterade värdepapper 118 005 114 263

Efterställda skulder 2 587 1 490

Övriga skuldposter 9 815 10 776

Eget kapital 7 632 7 171

SUmmA EGEt KAPItAL OCH SKULDER 205 283 197 159

LÄNSFÖRSÄKRINGAR FONDLIv

Resultaträkning, mkr
kv 1 

2013
kv 1 

2012
kv 4 

2012
Helår  
2012

premieinkomst, brutto 9 5 5 20

premie för avgiven återförsäkring 0 0 0 –1

Premieinkomst, netto 9 5 5 19

avgifter från finansiella avtal 119 105 114 431

Kapitalavkastning, netto 2 647 3 734 1 309 4 744

Utbetalda försäkringsersättningar –2 –2 –3 –19

Försäkringstekniska avsättningar –2 497 –3 530 –1 300 –4 542

Driftkostnader –189 –184 –208 –731

andra tekniska intäkter och kostnader 126 96 112 431

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 213 223 29 337

Övriga intäkter och kostnader –3 0 0 –4

Skatter –150 –204 –1 –205

PERIODENS RESULtAt 59 19 28 128

Balansräkning, mkr
31 mars 

2013
31 dec 
2012

tILLGåNGAR

placeringstillgångar 67 445 62 982

Återförsäkrares andel av  
försäkringstekniska avsättningar 3 4

Fordringar 2 305 1 506

Övriga tillgångar, kassa och bank 47 36

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 008 977

SUmmA tILLGåNGAR 70 808 65 505

EGEt KAPItAL OCH SKULDER

Eget Kapital 1 893 1 835

Försäkringstekniska avsättningar 67 520 63 006

avsättning för andra risker och kostnader 86 0

Depåer från återförsäkrade 4 4

Övriga skulder 1 296 645

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 15

SUmmA EGEt KAPItAL OCH SKULDER 70 808 65 505



LÄNSFÖRSÄKRINGAR LIv, KONCERNEN

Resultaträkning, mkr
kv 1 

2013
kv 1 

2012
kv 4 

2012
Helår  
2012

premieinkomst efter avgiven återförsäkring 1 129 1 342 1 067 4 319

Kapitalavkastning netto –2 114 –507 1 356 7 660

Försäkringsersättningar –2 153 –1 527 –2 014 –7 491

Förändring i försäkringstekniska avsättningar 3 471 4 076 2 006 1 372

Driftskostnader –123 –147 –127 –412

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 209 3 236 2 286 5 447

icke-tekniska kostnader –133 –118 –40 –460

Resultat före skatt 76 3 118 2 246 4 987

Skatt –6 –5 –115 –115

PERIODENS RESULtAt 71 3113 2 148 4 872

Balansräkning, mkr
31 mars 

2013
31 dec 
2012

tILLGåNGAR

placeringstillgångar 121 028 126 529

Återförsäkrares andel av  
försäkringstekniska avsättningar 609 609

Fordringar 2 583 2 370

andra tillgångar 4 027 3 997

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 528 1 578

SUmmA tILLGåNGAR 130 775 135 083

EGEt KAPItAL,  
AvSÄttNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 13 389 13 832

Försäkringstekniska avsättningar 106 040 109 506

avsättningar för andra risker och kostnader 134 176

Depåer från återförsäkrare 621 609

Skulder 10 563 10 505

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 418

SUmmA EGEt KAPItAL, 
AvSÄttNINGAR OCH SKULDER 130 775 135 083
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För ytterligare information, kontakta:

Sten Dunér, vd länsförsäkringar aB 

08-588 411 15, 073-964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se

malin Rylander Leijon, cfo länsförsäkringar aB 

08-588 408 64, 073-964 08 64, malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör länsförsäkringar aB 

08-588 414 69, 070-692 77 79, fanny.waller@lansforsakringar.se

Finansiell kalender 2013

Kvartal 2:
delårsrapport för länsförsäkringar Bank .............................. 19 juli 

delårsrapport för länsförsäkringar Hypotek ........................ 19 juli

delårsrapport för länsförsäkringar aB .................................. 19 juli

delårsöversikt för länsförsäkringsgruppen ...................23 augusti

Kvartal 3:
delårsrapport för länsförsäkringar Bank ..................... 25 oktober

delårsrapport för länsförsäkringar Hypotek ............... 25 oktober

delårsrapport för länsförsäkringar aB ......................... 25 oktober

delårsöversikt för länsförsäkringsgruppen .................. 25 oktober


