
Länsförsäkringar AB
Bokslutskommuniké 2013

   Koncernens rörelseresultat uppgick till 923 (819) 
Mkr och eget kapital ökade under året med 1 268 
Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 
5 (5) procent.

   Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick 
till 427 (486) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven 
återförsäkring uppgick till 4 121 (4 022) Mkr.  

   Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 
647 (555) Mkr. Räntenettot stärktes till 2 230
(2 071) Mkr.

   Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 
246 (128) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 9 473 
(8 713) Mkr. Provisionsintäkterna uppgick till 994 
(955) Mkr.

   Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2 503   
(2 462) Mkr.

   Koncernens rörelseresultat uppgick till 322 (276) 
Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 
5 (4) procent.

   Eget kapital för koncernen ökade med 232 Mkr och 
uppgick till 15 183 (14 951) Mkr.

   Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick 
till 203 (96) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven 
återförsäkring uppgick till 1 074 (1 039) Mkr.

   Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 
175 (174) Mkr. Räntenettot uppgick till 579 (556) 
Mkr. Aff ärs volymerna ökade under kvartalet med 
9 mdr till 314 mdr.

   Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 
70 (73) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 2 129 
(2 178) Mkr. Provisionsintäkterna uppgick till 263 
(260) Mkr.

   Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 738 
(551) Mkr.

Helår 2013 jämfört med 
helår 2012

Fjärde kvartalet 2013 jämfört 
med tredje kvartalet 2013

10 FEBRUARI 2014

sten Dunér, vd länsförsäkringar aB:

Vi ser tillbaka på ett år med stora rörel-
ser på både börser och räntemarknader. 
Flera av centralbankerna fortsatte att 
driva en mycket expansiv penningpolitik 
samtidigt som den underliggande eko-
nomiska utvecklingen varit svag. Rän-
torna var låga under början av året 
men steg efter förväntningar om att 
Fed skulle dra ned på sina stödköp. 
Positiva signaler i Europa och högre 
tillväxt i USA bidrog till att 2013 gläd-
jande nog blev ett starkt börsår. I Läns-
försäkringars fondutbud steg 30 av 
våra bästa fonder med över 20 procent. 

2013 blev också ett starkt år för 
Länsförsäkringar AB-koncernen. Vi 
ser resultatförbättringar inom alla 
verksamhetsgrenar. Inom sakförsäk-
ringsaff ären förbättras det tekniska 
resultatet med över 40 procent och total-
kostnadsprocenten sjönk till 93 pro-
cent. Främst är det Agria och Hälsa 
som bidrar till resultatet och det är 
också dessa verksamheter som står för 
den största delen av tillväxten. Inom 
vår bankverksamhet ökade aff ärsvoly-
merna med 31 miljarder och resultatet 
ökade med 16 procent. Det förvaltade 

kapitalet i fondlivbolaget ökade med 
15 miljarder och i takt med att voly-
merna blir större får vi en bättre lön-
samhet.

Vi har under året drivit ett antal 
framgångsrika utvecklingsprojekt för 
att skapa ännu bättre verktyg för våra 
kundmöten. Till exempel har vi fort-
satt vår framgångsrika utveckling av 
våra mobila tjänster. Kundernas efter-
frågan på vassa mobila tjänster ökar i 
snabb takt och vi ligger här i den abso-
luta framkanten – det har vi också fått 
fl era utmärkelser för.
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Marknadskommentar 
Under året uppvisade både börserna och 
räntemarknaden stora rörelser. Utveck-
lingen har drivits av mycket expansiv pen-
ningpolitik från flera centralbanker samti-
digt som den underliggande ekonomiska 
utvecklingen varit fortsatt svag. Tillväx-
ten globalt hölls tillbaka av skuldneddrag-
ningar både i den offentliga sektorn och 
bland hushållen. Flera länder bedrev en 
åtstramande finanspolitik samtidigt som 
den privata konsumtionen dämpades av 
ett högt sparande. Centralbankerna har 
fortsatt med en mycket expansiv penning-
politik och den amerikanska centralban-
kens (Fed) köp av stats- och bostadsobli-
gationer har gjort stora avtryck på 
marknaden. Räntorna var låga under bör-
jan av året för att sedan stiga markant på 
en förväntan om att Fed skulle dra ned på 
sina stödköp, vilket de nu också gjort från 
och med januari 2014. Förbättrade kon-
junktursignaler från USA, och även från 
Europa, gav stöd till stigande räntor. Kor-
ta marknadsräntor har dock hållit sig fort-
satt låga till följd av låga styrräntor och 
även löften från centralbanker om att hålla 
penningpolitiken expansiv under lång tid.

Den svenska ekonomin har liksom vår 
omvärld utvecklats svagt under året och 
arbetslösheten var fortsatt relativt hög. 
Riksbanken sänkte räntan i slutet av året 
ytterligare till 0,75 procent till följd av 
den mycket låga inflationen. Världens le-
dande börser har utvecklats starkt under 
året. Även svenska börsen har gått starkt, 
medan tillväxtekonomierna har haft en 
betydligt svagare och mer volatil utveck-
ling. Skillnaden mellan statsobligations-
räntor och bostadsobligationer eller andra 
krediter har minskat under året. Även kre-
ditmarknaden påverkades av de stigande 
räntorna under sommaren då marknaden 
förväntade sig en snabbare nedväxling av 
Feds stödköp men den har återhämtat sig 
sedan dess.

Helår 2013 jämfört med helår 2012
I rapporten kommenteras utvecklingen 2013 
jämfört med 2012 om inte annat anges.

Koncernens resultat
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Koncernens rörelseresultat 

Rörelseresultatet uppgick till 923 (819) 
Mkr och samtliga affärsgrenar inom kon-
cernen stärkte resultaten jämfört med före-
gående år. En stark utveckling av förvaltat 
kapital inom fondförsäkringsverksamhe-
ten och oförändrade administrationskost-
nader bidrog till att resultatet stärktes med 
92 procent till 246 (128) Mkr. Starkare rän-
tenetto och ökade provisionsintäkter bi-
drog till att rörelseresultatet inom banken 
ökade med 16 procent till 647 (555) Mkr. 
Räntenettot stärktes genom en god ut-
veckling av affärsvolymer och kompense-
rade väl de låga marknadsräntornas nega-
tiva påverkan på inlåningsmarginalerna. 
Det försäkringstekniska resultatet inom 
sakförsäkringsverksamheten stärktes med 
130 Mkr och totalkostnadsprocenten för-
bättrades till 93 procent. Räntabiliteten på 
eget kapital var trots ett starkare resultat 
oförändrat 5 procent vilket beror på den 
kapitalförstärkning som genomförts under 
året. 

Koncernens egna kapital
Under 2013 har koncernens egna kapital 
ökat med 1 268 Mkr till 15 183 Mkr. Det 
förklaras till största delen av tillskott från 
ägarna om 500 Mkr samt en emission av 
förlagslån inom Länsförsäkringar Bank 
som genomfördes för att finansiera kon-
cernens fortsatta tillväxt.

Länsförsäkringar AB-koncernen är ett 

finansiellt konglomerat och omfattas av 
ett särskilt solvenstest. Koncernen hade 
enligt solvenstestet ett överskott vid årets 
slut på 3 609 (1 929) Mkr. Överskottet har 
ökat med 196 Mkr under det fjärde kvar-
talet genom att periodens resultat något 
överskred ökningen av kapitalkraven och 
att bankens resultat för hela andra halvåret 
räknades in. 

sakförsäkring
Det försäkringstekniska resultatet var 
starkare än föregående år främst till följd 
av ett starkt resultat inom Agrias djurför-
säkringsaffär och inom affärsområde Häl-
sa. En omstrukturering av djursjukvården 
pågår vilket påverkade resultatet negativt 
under året. Färre och större aktörer påver-
kar inriktning, tillgänglighet och kostna-
der inom veterinärvården. De ökade ska-
dekostnaderna möts av villkors- och 
prisjusteringar och resultatet stabilisera-
des under hösten. Agrias internationella 
affär har haft en stark återhämtning och 
visar vinst efter att olönsamma delar har 
avvecklats. Resultatet för affärsområde 
Återförsäkring är något lägre än föregå-
ende år. Både länsförsäkringsgruppens 
svenska affär och den mottagna återför-
säkringen har drabbats av många stora 
skador under 2013. Resultatförsämringen 
begränsades dock av att delar av skade-
kostnaden gick in i de externa återförsäk-
ringsskydden för affären. Nyckeltalen har 
förbättrats under året. Totalkostnadspro-
centen uppgick till 93,2 (96,6) och drifts-
kostnadsprocenten förbättrades till 21,9 
(23,9).

Rörelseresultatet uppgick till 427 (486) 
Mkr. Rörelseresultatet utvecklades svaga-
re jämfört med föregående år främst till 
följd av lägre kapitalavkastning på place-
ringstillgångar. Den lägre avkastningen 
berodde till stor del på den skuldhedge i 
nominella och reala ränteobligationer som 
används för att säkra ränterisken i bola-
gets diskonterade skadelivräntereserv. Vid 
utgången av året uppgick skuldhedgen till 
cirka 31 procent av placeringstillgångarna 
och stod för det största negativa bidraget, 
-3,0 procentenheter i avkastningen. Det 
negativa resultatet från skuldhedgen vägs 
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emellertid upp av en positiv värdeföränd-
ring av skadelivräntereserven. Risknivån i 
placeringsportföljen har reducerats jäm-
fört med föregående år. Totalavkastningen 
uppgick till -0,9 (3,7) procent. Avkast-
ningen exklusive skuldhedgen, uppgick 
till 3,1 (5,2) procent. Ränteportföljen och 
fastighetsinnehav står för huvuddelen av 
avkastningen. 
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FörsäKringsteKnisKt resultat  

Premievolymerna hade en stabil utveck-
ling och premieintäkten ökade jämfört 
med föregående år. Ökningen kommer 
främst från Agrias svenska djurförsäk-
ringsaffär och affärsområde Hälsa, både 
premievolymer och antal försäkringar ut-
vecklades positivt.

Bank
Rörelseresultatet ökade med 16 procent 
till 647 (555) Mkr, vilket förklaras av ett 
ökat räntenetto och ökade provisionsin-
täkter. Räntenettot stärktes med 8 procent 
till 2 230 (2 071) Mkr till följd av ökade 
utlåningsvolymer och marginaler medan 
de låga marknadsräntorna påverkade inlå-
ningsmarginalerna negativt. Nettoresultat 
av finansiella poster minskade till  -86 (5) 
Mkr och förklaras av negativa effekter i 
förändringar av verkligt värde och åter-
köp av egen skuld. Provisionsnettot för-
bättrades till -253 (-385) Mkr till följd av 
ökade intäkter från fond-, kort-, och vär-
depappersaffären.

Rörelsekostnaderna ökade med 8 pro-
cent till 1 331 (1 235) Mkr. Ökningen för-
klaras av högre fondförvaltningskostna-
der, högre personalkostnader och högre 
avskrivning. 

Kreditförlusterna är fortsatt mycket 
låga och uppgick netto till 126 (91) Mkr, 
vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 
0,08 (0,06) procent. Reserverna uppgick 

till 422 (325) Mkr, vilket motsvarar reser-
ver i förhållande till utlåning på 0,25 
(0,21) procent. K/I-talet före kreditförlus-
ter stärktes till 0,63 (0,66) och K/I-talet 
efter kreditförluster stärktes till 0,69 
(0,70). 

Räntabiliteten på eget kapital stärktes 
till 6,7 (6,3) procent. 
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Affärsvolymerna ökade med 31 mdr till 
314 (283) mdr. Inlåning från allmänheten 
ökade med 11 procent till 69 (62) mdr och 
marknadsandelen stärktes till 4,5 (4,3) 
procent per 31 december.  

Nettosparandet i Länsförsäkringar 
Fondförvaltning ökade med 3,2 mdr och 
fondvolymen ökade med 18 procent till 83 
(70) mdr. Utlåningen ökade med 8 procent 
till 162 (150) mdr. Bostadsutlåningen i 
Länsförsäkringar Hypotek ökade med 11 
procent till 112 (101) mdr och marknads-
andelen för hushållsutlåning uppgick till 
5,0 (4,9) procent per 31 december 2013. 
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Upplåning och likviditet
Emitterade värdepapper ökade med 8 pro-
cent till 124 (114) mdr, varav icke säker-
ställd upplåning uppgick till 22 (18) mdr 
och säker ställda obligationer uppgick till 
99 (91) mdr.

Bankkoncernen har en låg refinansie-
ringsrisk och en välfördelad förfallostruk-
tur på upplåningen. Långfristig finansie-
ring sker på kapitalmarknaden genom 
säkerställda obligationer och icke säker-
ställd upplåning. Under året ökade banken 
andelen icke säkerställd upplåning. Emis-
sioner skedde på genomsnittligt längre 
löptider. Emitterade säkerställda obliga-
tioner uppgick till nominellt 23,5 (28,5) 
mdr, återköpta säkerställda obligationer 
uppgick till nominellt 7,2 (16,0) mdr och 
förfall av säkerställda obligationer upp-
gick till nominellt 8,4 (6,6) mdr under 
året. 

Länsförsäkringar Bank emitterade un-
der året icke säkerställda obligationer om  
nominellt 10,7 (11,4) mdr. 

Likviditetsreserven uppgick till 45,9 
(40,6) mdr, och är placerad i värdepapper 
med mycket hög kreditkvalitet som är be-
låningsbara hos Riksbanken och i före-
kommande fall i ECB. Genom att utnyttja 
likviditetsreserven kan kontrakterade åta-
ganden mötas utan ny upplåning på kapi-
talmarknaden i cirka ett och ett halvt år. 
Bankkoncernens likviditetstäckningsgrad 
(LCR) uppgick till 230 (277) procent den 
31 december 2013 och till i genomsnitt 
253 (248) procent under det fjärde kvarta-
let 2013.

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 an-
vänds för företags- och lantbruksexpone-
ringar över 5 Mkr och schablonmetoden 
används för övriga exponeringar. Läns-
försäkringar följer utvecklingen avseende 
CRD IV i Sverige och kan konstatera att 
osäkerhet fortfarande finns inom ett antal 
områden. En god beredskap finns inför 
införandet. 

Låneportföljen bestod till oförändrat 
88 procent av retailkrediter enligt den av-
ancerade IRK-metoden. Kärnprimärkapi-
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Fondliv vilket förklarar den förbättrade 
premieinkomsten redovisad i resultaträk-
ningen.

Fondförvaltning
2013 inleddes med kraftigt stigande bör-
ser och marknadsräntor. Positiva signaler 
i Europa, högre tillväxt i USA, bättre vin-
ster i bolagen och en allmänt ökad riskvil-
ja gav bra näring åt börserna under 2013. 
Under året fanns tillfälliga tillbakagångar 
drivna av politisk oro, stigande räntor och 
relativt höga aktievärderingar. Nästan 80 
procent av fonderna i utbudet utvecklades 
positivt under 2013. De 30 bästa fonderna 
steg över 20 procent. Bland dem märktes 
fonder inriktade på USA, svenska småbo-
lag och Europa. På minussidan fanns fon-
der med fokus på tillväxtmarknader och 
råvaror som tyngts av en svag råvaru-
marknad, vikande export och svag kon-
junktur. Räntefonderna hade svårt att häv-
da sig i det rörliga ränteklimatet och några 
av dem stannade på minus. Kronan för-
svagades under året, vilket bidrog positivt 
i fonder som placerar utomlands.

väsentliga händelser under året
I mars genomfördes en nyemission på 500 
Mkr för att stärka Länsförsäkringar ABs 
 finansiella grund för fortsatta satsningar 
inom bank och försäkring. 

Under 2013 har arbetet med att stärka 
nyckeltalen och balansräkningen i Läns-
försäkringar Liv fortsatt. Detta arbete har 
bidragit till att solvensgraden i Länsför-
säkringar Liv har förbättrats med 5 pro-
centenheter till 118 procent. Fokus har va-
rit på aktiviteten Nya Trad där kunder kan 
välja att villkorsändra sina försäkringar.
Villkorsändringen innebär sänkta garanti-
nivåer i kombination med lägre avgifter 
som möjliggör en placeringsmix med för-
bättrade möjligheter till framtida värde-
ökning på sparat kapital.

rating
Länsförsäkringar ABs kreditbetyg revide-
rades i juni till A3/Stable från A3/Negati-
ve av Moody ś. Länsförsäkringar Banks 

talrelationen enligt Basel II stärktes till 
14,7 (13,1) procent, kapitaltäckningsgra-
den stärktes till 18,7 (15,6) procent och 
primärkapitalrelationen stärktes till 14,7 
(13,7) procent.

Fondförsäkring
Resultatet förbättrades kraftigt till  246 
(128) Mkr till följd av den starka börsut-
vecklingen, ett ökat premieinflöde och 
oförändrade administrationskostnader. In-
täkterna från kundavgifter på fondförsäk-
ringsavtal ökade med 16 procent och upp-
gick till 501 Mkr. 
Förvaltningsersättningarna uppgick till 
493 Mkr och ökade med 16 procent.
Driftskostnaderna uppgick till 790 (731) 
Mkr. Ökningen av driftskostnader förkla-
ras av ökade försäljningskostnader hän-
förliga till ökade volymer.

Det förvaltade kapitalet ökade med 
14,5 mdr och uppgick till 77,5 mdr.
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Den totala marknadsandelen inom fond-
försäkring mätt i premieinkomst ökade, 
vilket innebär att Länsförsäkringar Fond-
liv var det näst största bolaget på markna-
den enligt det tredje kvartalets statistik.

Premieinkomsten uppgick till 9 473   
(8 713) Mkr. Inflyttat kapital stärkte pre-
mieinkomsten med 2 627 Mkr. Den störs-
ta delen av premieflödet redovisas över 
balansräkningen. Premieinkomsten i re-
sultaträkningen uppgick till 61 (19) Mkr 
och avser den del av premierna som inne-
håller försäkringsrisk. Från och med 2013 
tecknas riskförsäkring i Länsförsäkringar 

kreditbetyg reviderades till A3/Stable från 
A2/Negative av Moody ś. Länsförsäkring-
ar Hypoteks säkerställda obligationer har 
högsta kreditbetyg, Aaa från Moody ś och 
AAA/Stable från Standard & Poor ś. 
Länsförsäkringar Saks betyg reviderades 
av Moody ś från A2/negative till A2/sta-
ble.

Bolag institut
långfristig 
rating

Kortfristig 
rating

Länsförsäkringar AB
Standard & 
Poor’s A–/Stable

Länsförsäkringar AB Moody’s A3/Stable

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

Länsförsäkringar Bank Moody’s A3/Stable P–2

Länsförsäkringar 
Hypotek 1)

Standard & 
Poor’s AAA/Stable

Länsförsäkringar 
Hypotek 1) Moody’s Aaa

Länsförsäkringar Sak Standard & 
Poor’s A/Stable

Länsförsäkringar Sak Moody’s A2/Stable

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.

väsentliga händelser efter  
årets slut

Inga väsentliga händelser efter delårs-
periodens slut.

verksamhetens risker och 
osäkerhetsfaktorer
Koncernens verksamhet inom bank och 
försäkring ger upphov till olika typer av 
risker, där kreditrisken inom banken samt 
marknadsrisker och försäkringsrisker 
hänförbara till koncernens sakförsäk-
rings- och fondlivbolag utgör de främsta 
riskerna. Marknadsrisker uppstår genom 
placeringsbeslut om hur skadeförsäk-
ringsbolagets placeringstillgångar förval-
tas. Indirekt finns i fondlivbolaget även en 
exponering mot marknadsrisk genom att 
intäkterna i fondförsäkringsverksamheten 
är beroende av utvecklingen på finans-
marknaden. Kreditrisken inom banken 
påverkas av det makroekonomiska läget i 
Sverige eftersom all utlåning sker i Sveri-
ge. Kreditförlusterna är fortsatt låga och 
marknads- och försäkringsriskerna i sak-
försäkrings- och fondförsäkringsverk-
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samheten hålls på en stabil och kontrolle-
rad nivå. De risker som uppstår direkt i 
moderbolaget är primärt hänförliga till 
bolagets finansiering, placering av likvidi-
tet och den affärsstödjande verksamhet 
som bedrivs för dels dotterbolagens, dels 
för länsförsäkringsbolagens räkning. An-
passningen inom koncernens försäkrings-
bolag till Solvens II-reglerna har fortsatt 
under det andra halvåret med bland annat 
Finansinspektionens förhandsgranskning 
av den partiella interna modellen. En mer 
ingående beskrivning av de risker koncer-
nen och moderbolaget är exponerade mot 
samt hur dessa risker hanteras finns be-
skrivna i årsredovisning 2012. Det har 
inte skett några betydande förändringar i 
riskbilden för koncernen eller i moderbo-
laget under året och det som då angavs i 
årsredovisningen 2012.

transaktioner med närstående
Länsförsäkringar AB-koncernen hade sam-
ma typ av avtal 2013 som är beskrivna i 
not till årsredovisningen 2012. De väsent-
ligaste transaktionerna med närstående 
för delårs perioden redovisas i not 3 för 
koncernen och i not 2 för moderbolaget.

Fjärde kvartalet 2013 jämfört  
med tredje kvartalet 2013
Rörelseresultatet för koncernen uppgick 
till 322 (276) Mkr för fjärde kvartalet.

Resultatutvecklingen i sakförsäk-
ringsrörelsen var bättre jämfört med fö-
regående kvartal. Den starkare utveck-
lingen berodde främst på ett förbättrat 
resultat inom både den svenska djurför-
säkringsaffären i Agria men även Hälsa 

hade en starkare utveckling under kvar-
talet. Utvecklingen av affärsvolymerna 
var lägre än föregående kvartal vilket be-
ror på en svagare ökningstakt inom Agria 
medan Affärsområde Hälsa och Återför-
säkring utvecklades starkt.

Bankkoncernens rörelseresultat ökade 
till 175 (174) Mkr. K/I-talet före kredit-
förluster uppgick till oförändrat 0,62.

Resultatet fjärde kvartalet för fond-
livbolaget minskade till 70 (73) Mkr. Ett 
större förvaltat kapital bidrog till ökade 
intäkter på 263 (260) Mkr, samtidigt 
som driftskostnaderna och utbetalda för-
säkringsersättningar ökade.

Moderbolagets resultat 2013 jämfört 
med 2012
Moderbolagets resultat efter finansiella 
poster uppgick till 249 (198) Mkr. Det för-
bättrade resultatet berodde främst på öka-
de utdelningar från dotterbolag 387 (347) 
Mkr. Intäkterna ökade och uppgick till     
2 503 (2 462) Mkr. En nedskrivning av 
innehavet i Länsförsäkringar Liv Försäk-
rings AB påverkade resultatet negativt 
med 100 (100) Mkr. Eget kapital stärktes 
genom nyemission om 500 Mkr. 

Under året lämnades aktieägar tillskott 
till Länsförsäkringar Bank om 625 Mkr, 
varav 290 Mkr var ett konverterat förlagslån.

Resultatet av periodens verksamhet och den 
ekonomiska ställningen för Länsförsäk-
ringar AB-koncernen och moderbolaget  
31 december 2013 framgår av efterföljan-
de  finansiella rapporter med tillhörande 
 noter för koncernen och moderbolaget. 
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Länsförsäkringar AB-koncernen
Kv 4 

2013
Kv 3 

2013
Kv 2 

2013 
Kv 1 

2013
Kv 4 

2012
Helår 
2013

Helår 
2012

Mkr

Koncernen        

Rörelseresultat 322 276 140 186 127 923 819

Periodens resultat 220 203 108 150 176 682 684

Räntabilitet på eget kapital, % 1) 5 4 3 4 4 5 5

Totala tillgångar, mdr 323 313 316 307 291 323 291

Eget kapital per aktie, kronor 1 557 1 533 1 508 1 497 1 479 1 557 1 479

Konsolideringskapital 2) 18 031 17 651 17 427 17 339 15 590 18 031 15 590

Konsolideringsgrad, % 3) 427 418 422 424 388 427 388

Kapitalbas för det finansiella konglomeratet 4) 16 373 16 076 16 130 16 169 14 590 16 373 14 590

Erforderligt kapitalkrav för det finansiella konglomeratet 12 764 12 663 12 611 12 724 12 661 12 764 12 661

Försäkringsrörelsen 5)  

Skadeförsäkringsrörelsen

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 1 020 987 960 938 952 3 905 3 795

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 40 39 38 35 43 152 162

Försäkringsersättningar  
(efter avgiven återförsäkring) 6) –675 –676 –615 –647 –624 –2 613 –2 557

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 94 102 94 61 41 351 263

Premieinkomst skadeförsäkring

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 1 351 935 950 2 713 1 301 5 949 5 703

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring 762 868 923 1 455 708 4 009 3 771

Livförsäkringsrörelsen

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) 47 33 44 154 35 279 249

Avgifter avseende finansiella avtal 130 134 118 119 212 501 402

Kapitalavkastning netto 35 7 8 11 3 62 18

Försäkringsersättningar  
(efter avgiven återförsäkring) 8 –33 –34 –33 –35 –91 –140

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 120 90 54 220 26 484 378

Försäkringsrörelsens rörelseresultat 7) 274 169 116 116 142 675 613

Nyckeltal

Omkostnadsprocent 8) 28 25 27 32 35 28 30

Driftskostnadsprocent 9) 22 19 20 25 30 21 24

Skadeprocent 10) 73 75 71 75 70 73 73

Totalkostnadsprocent 95 94 91 101 100 95 97

Förvaltningskostnadsprocent, livförsäkringsrörelsen 11) 1 1 1 1 1 1 1

Direktavkastning, % 12) 0,5 –0,1 0,3 0,1 0,4 0,8 1,2

Totalavkastning, % 13) 0,8 –0,2 –1,0 –0,1 0,4 –0,6 3,5

Totalavkastning, % 14) 1,3 0,6 0,8 0,4 1,1 3,1 4,9

Ekonomisk ställning

Placeringstillgångar, mdr 15) 17 17 16 17 17 17 17

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär 
risken, mdr 78 72 68 67 62 78 62

Försäkringstekniska avsättningar  
(efter avgiven återförsäkring), mdr 14 14 14 15 14 14 14

Nyckeltal

Fortsättning nästa sida



7  LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB, BoKSLutSKommuNIKé 2013

Länsförsäkringar AB-koncernen
Kv 4 

2013 
Kv 3 

2013 
Kv 2 

2013
Kv 1 

2013
Kv 4 

2012
Helår 
2013

Helår 
2012

Bankrörelsen        

Räntenetto 579 556 551 544 544 2 230 2 071

Rörelseresultat 175 174 161 136 127 647 555

Periodens resultat 118 129 126 106 117 479 433

Räntabilitet på eget kapital, % 16) 7 7 7 6 6 7 6

Totala tillgångar, mdr 213 209 214 205 197 213 197

Eget kapital 8 288 7 878 7 716 7 632 7 171 8 288 7 171

K/I-tal före kreditförluster 17) 0,62 0,62 0,64 0,65 0,68 0,63 0,66

Placeringsmarginal, % 18) 1,09 1,05 1,04 1,08 1,10 1,06 1,11

Primärkapitalrelation enligt Basel II, % 19) 14,7 14,3 14,5 14,1 13,7 14,7 13,7

Kapitaltäckningsgrad enligt Basel II, % 20) 18,7 18,2 18,6 18,3 15,6 18,7 15,6

Kreditförlustnivå i förhållande till utlåning, % 21) 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,06

Nyckeltal, fortsättning

1)  Rörelseresultat plus värdeförändring i rörelsefastigheter minus schablonskatt 22,0 (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 återförsäkring.
4)  Det finansiella konglomeratet består av moderbolaget Länsförsäkringar AB, samtliga försäkringsföretag i koncernen, Länsförsäk-

ringar Bank AB, Wasa Kredit AB, Länsförsäkringar Hypotek AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. I det finansiella kong-
lomeratet ingår också Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB trots att Länsförsäkringar Liv-koncernen inte konsolideras i Länsför-
säkringar AB-koncernen. Kapitalbasen beräknas enligt sammanläggningsmetoden. 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 Länsförsäkringar Fondlivs kapitalavkastning och 

övriga icke-tekniska intäkter och kostnader.
8)  Driftskostnader och skaderegleringskostnader i procent av premieintäkter efter avgiven återförsäkring. Avser endast skadeförsäkring.
9)  Driftskostnader i procent av premieintäkter efter avgiven återförsäkring. Avser endast skadeförsäkring. Exklusive skaderegleringskost-

nader enligt Finansinspektionens föreskrift.
10)  Försäkringsersättningar i procent av premieintäkter efter avgiven återförsäkring. Avser endast skadeförsäkring. Inklusive skaderegle-

ringskostnader enligt Finansinspektionens föreskrift.
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, räntekostnader, utdelningar på aktier och an-

delar, förvaltningskostnader i kapitalförvaltningen samt driftskostnader i fastigheter, i förhållande till placeringstillgångarnas genom-
snittliga värde under perioden. Avser skadeförsäkring och livförsäkring.

13)  Totalavkastning beräknas som summan av direkt avkastning och värdeförändring i placeringsportföljen, i förhållande till placerings-
tillgångarnas genomsnittliga verkliga värde under perioden. Avser skadeförsäkring och livförsäkring.

14)  Totalavkastning beräknas som summan av direkt avkastning och värdeförändring i placeringsportföljen, exklusive avkastning från 
realränteobligationer som innehas i syfte att hedga den diskonterade skadelivränteportföljen, i förhållande till placeringstillgångar-
nas genomsnittliga verkliga värde under perioden. Avser skadeförsäkring och livförsäkring.

15)  Placeringstillgångar består av rörelsefastigheter, aktier och andelar i intresseföretag, förvaltningsfastigheter, lån till koncernfö-
retag, aktier och andelar, obligationer och andra räntebärande värdepapper, derivat (tillgångar och skulder), likvida medel samt 
ränte bärande skulder.

16)  Rörelseresultat med avdrag för schablonskatt på 22,0 (26,3) procent i relation till genomsnittligt eget kapital, justerat för värde-
förändringar på finansiella tillgångar som redovisas över eget kapital.

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

reSuLtAträKNiNg För KoNcerNeN

Mkr
Kv 4 

2013
Kv 3 

2013
Kv 2 

2013
Kv 1 

2013
Kv 4 

2012
Helår 
2013

Helår 
2012

Premier före avgiven återförsäkring 1 941 1 340 1 330 1 495 1 891 6 105 6 012 

Återförsäkrares andel av premieintäkter –902 –320 –328 –400 –906 –1 949 –1 969 

Premier efter avgiven återförsäkring 1 039 1 020 1 002 1 094 985 4 156 4 043 

Ränteintäkter 2 388 2 409 2 305 2 387 2 518 9 488 10 429 

Räntekostnader –1 789 –1 837 –1 739 –1 822 –1 958 –7 187 –8 278 

räntenetto 598 572 566 564 560 2 301 2 151 

Värdeökning på fondförsäkringstillgångar för vilka 
försäkringstagaren bär risken 3 195 2 299 122 2 635 1 232 8 251 3 659 

Utdelningar i placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren 
bär risken 0 4 – – 78 4 1 085 

Kapitalavkastning, netto –20 –46 –51 –86 0 –203 59 

Provisionsintäkter 597 488 468 462 516 2 014 1 745 

Övriga rörelseintäkter 615 445 519 456 421 2 036 2 036 

Summa rörelseintäkter 6 025 4 783 2 626 5 124 3 790 18 558 14 778 

Försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring –1 499 –861 –770 –955 –1 043 –4 084 –3 986 

Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar 832 153 121 276 384 1 381 1 290 

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –667 –708 –649 –680 –659 –2 704 –2 697 

Förändring livförsäkringsavsättning 27 18 26 –91 21 –1 –2 

Förändring avsättning för livförsäkring för vilka 
försäkringstagaren bär risken –3 228 –2 323 –122 –2 635 –1 400 –8 308 –4 846 

Provisionskostnader –579 –476 –514 –506 –604 –2 074 –2 029 

Personalkostnader –418 –384 –432 –423 –427 –1 657 –1 588 

Övriga administrationskostnader –806 –620 –767 –572 –567 –2 765 –2 706 

Kreditförluster –32 –32 –30 –33 –28 –126 –91 

Summa kostnader –5 703 –4 507 –2 486 –4 939 –3 664 –17 635 –13 958 

rörelseresultat 322 276 140 186 127 923 819 

Skatt –102 –72 –32 –35 50 –242 –135 

PerioDeNS reSuLtAt 220 203 108 150 176 682 684 

Resultat per aktie före och efter utspädning, kronor 21 22 11 16 19 70  73

rAPPort över totALreSuLtAt För KoNcerNeN

Mkr
Kv 4 

2013
Kv 3 

2013
Kv 2 

2013
Kv 1 

2013
Kv 4 

2012
Helår  
2013

Helår 
2012

Periodens resultat 220 203 108 150 176 682 684 

övrigt totalresultat

Poster som inte kan omföras till periodens resultat  

Omvärdering av rörelsefastighet 14 13 26 – 26 53 49

Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner 7 – – – –7 7 –7

Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras  
till periodens resultat –5 –3 –6 15 32 2 25

Summa 16 10 21 15 50 62 67

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat  

Omräkningsdifferenser hänförliga till utländsk verksamhet 6 4 9 –18 0 0 –2 

Kassaflödessäkringar –14 –1 16 14 0 15 0

Förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas –8 42 –54 26 –45 7 –58 

Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras 
till periodens resultat 12 –9 8 –9 12 2 15 

Summa –4 36 –21 13 –33 24 – 45 

Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 12 46 0 28 17 87 22

Periodens totalresultat 232 249 108 178 193 768 706 
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rAPPort över FiNANSieLL StäLLNiNg För KoNcerNeN

Mkr 2013-12-31 2012-12-31

tiLLgÅNgAr

Goodwill 711 710

Andra immateriella tillgångar 3 804 3 952

Uppskjuten skattefordran 13 22

Materiella tillgångar 58 80

Rörelsefastigheter 2 423 2 448

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 208 308

Aktier och andelar i intresseföretag 31 24

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar 7 208 6 731

Utlåning till allmänheten 162 003 149 942

Fondförsäkringstillgångar för vilka 
försäkringstagaren bär risken 76 207 62 384

Aktier och andelar 1 148 948

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 47 979 44 669

Belåningsbara statsskuldförbindelser 4 881 5 222

Derivat 1 101 1 900

Värdeförändring säkringsportföljer 551 878

Övriga fordringar 2 807 2 397

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 933 3 948

Likvida medel 7 484 4 429

SuMMA tiLLgÅNgAr 322 550 290 994

Mkr 2013-12-31 2012-12-31

eget KAPitAL ocH SKuLDer  
eget kapital

Aktiekapital 975 941

Övrigt tillskjutet kapital 9 240 8 774

Reserver 496 410

Balanserade vinstmedel  
inklusive årets resultat 4 472 3 790

Summa eget kapital 15 183 13 915

Efterställda skulder 2 000 900

Försäkringstekniska avsättningar 20 753 20 582

Avsättningar för vilka livförsäkringstagaren bär 
risken 76 712 62 580

Uppskjuten skatteskuld 861 799

Övriga avsättningar 132 172

Emitterade värdepapper 124 866 115 476

Inlåning från allmänheten 68 752 61 901

Skulder till kreditinstitut 1 600 1 063

Derivat 2 801 3 111

Värdeförändring säkringsportföljer 646 2 177

Övriga skulder 3 284 3 421

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 961 4 897

SuMMA eget KAPitAL ocH SKuLDer 322 550 290 994

rAPPort över FöräNDriNg i eget KAPitAL För KoNcerNeN

Mkr  Aktiekapital

övrigt  
tillskjutet  

kapital reserver

Balanserade  
vinstmedel  

inklusive årets  
resultat Summa

Ingående eget kapital 2012-01-01 941 8 774 387 3 097 13 198

Justering för retroaktiv tillämpning    9 9

Justerat ingående eget kapital 2012-01-01 941 8 774 387 3 106 13 208

Årets totalresultat    6 508 514 

utgående eget kapital 2012-12-31 941 8 774 410 3 790 13 915

Ingående eget kapital 2013-01-01 941 8 774 410 3 790 13 915

Årets totalresultat   87 682 768

tillskott från ägare

Nyemission 34 466  500

utgående eget kapital 2013-12-31 975 9  240 496 4 472 15 183

Antal aktier uppgår till 9 749 715 (9 407 249). Av totalt eget kapital är 5 770 (5 736) Mkr bundet eget kapital.

KASSAFLöDeN För KoNcerNeN i SAMMANDrAg

Mkr
Jan-dec 

2013
Jan-dec 

2012

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 7 708 8 088

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –14 339 –19 909

Kassaflöde från den löpande verksamheten –6 631 –11 821

Kassaflöde från investeringsverksamheten –206 –229

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 889 13 286

Periodens kassaflöde 3 053 1 236

Likvida medel vid årets början 4 429 3 193

Periodens kassaflöde 3 053 1 236

Kursdifferens i likvida medel 1 0

Likvida medel vid periodens slut 7 484 4 429
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Not 2 reSuLtAt Per röreLSeSegMeNt

2013-01-01–2013-12-31, Mkr
Sak- 

försäkring
Fondliv- 

försäkring Bank Moderbolag
elimineringar och 

justeringar totalt

Premier efter avgiven återförsäkring 4 122 61 – – –27 4 156

Räntenetto – – 2 230 – 71 2 301

Värdeökning på placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken – 8 251 – – – 8 251

Utdelningar i placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken – 4 – – – 4

Kapitalavkastning, netto 155 53 –86 336 –662 –203

Provisionsintäkter 119 994 1 140 – –240 2 013

Övriga rörelseintäkter 299 61 212 2 502 –1 038 2 036

Summa rörelseintäkter 4 696 9 423 3 497 2 839 –1 897 18 558

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –2 940 –36 272 –2 704

Förändring livförsäkringsavsättning –1 –1

Förändring avsättning för livförsäkring för vilka försäkringstagaren bär risken –8 307 –8 307

Provisionskostnader –360 –572 –1 393 250 –2 074

Personalkostnader –324 –53 –427 –875 22 –1 657

Övriga administrationskostnader –637 –206 –904 –1 714 697 –2 765

Kreditförluster –126 –126

Summa kostnader –4 261 –9 175 –2 850 –2 590 1 241 –17 635

Försäkringstekniskt resultat 434 248 –683 –

Icke tekniska intäkter/kostnader –7 –1 8 –

rörelseresultat 427 247 647 249 –647 923

Skatt –242

Periodens resultat 682

Fördelning intäkter

Externa intäkter 4 419 9 184 3 525 1 913 –482 18 558

Interna intäkter 206 244 –28 926 –1 347 –

Summa rörelseintäkter 4 625 9 428 3 497 2 839 –1 830 18 558

Not 1 reDoviSNiNgSPriNciPer

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting  
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de an-
tagits av EU. Därutöver tillämpas lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (1995:1560) 
samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2008:26. Koncernen följer 
även rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen utgiven av 
Rådet för Finansiell Rappor tering. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 Del-
årsrapportering. 

Enligt ändrad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, har presentationen av poster i 
övrigt totalresultat ändrats 2013. Posterna delas upp i två kategorier; dels poster som har om-
förts eller kan omföras till periodens resultat dels poster som inte kan omföras till periodens 
resultat.

Från 1 januari 2013 tillämpar koncernen IFRS 13 Värdering till verkligt värde, en ny re-
dovisningsstandard för värdering av finansiella instrument. Den är en samling och utveckling 
av principerna för hur verkligt värde ska beräknas från andra IFRS-standarder. Införandet av 
IFRS 13 har inneburit tillkommande krav på upplysningar.

Från och med 1 januari 2013 har koncernens segmentsredovisning ändrats. Tidigare re-
dovisades Kapitalförvaltning som ett eget rörelsesegment. Den kapitalavkastning som redo-
visades i segmentet Kapitalförvaltning redovisas nu i segment Sakförsäkring respektive Mo-
derbolag. Rörelsesegmentet Övrig verksamhet har bytt namn till Moderbolag. Resultatet per 
rörelsesegment för 2012 har räknats om enligt den nya segmentsindelningen.

Koncernen har från och med 1 januari 2013 övergått från att redovisa aktuariella vinster 
och förluster enligt korridormetoden till att redovisa dem i sin helhet i övrigt totalresultat i 

den period då de uppstår, enligt IAS 19 Ersättningar till anställda. Ändringen har tillämpats 
retroaktivt i enlighet med IAS 8 och påverkat de finansiella rapporterna för föregående period 
och ackumulerat per ingången av jämförelseperioden på följande sätt: 

Mkr 2012

Ändring av årets resultat –1,0

Ändring av aktuariella vinster/förluster i övrigt totalresultat –7,3

Ändring av skatt hänförlig till poster som redovisas i övrigt totalresultat 1,6

Summa ändring av övrigt totalresultat –5,7

Ändring av årets totalresultat –6,7

Mkr 2012-12-31 2012-01-01

Ändring av pensionsförpliktelse –2,9 –12,4

Ändring av uppskjuten skattefordran –0,6 –3,3

Ändring av balanserade vinstmedel 2,2 9,1

I övrigt har delårsrapporten för koncernen upprättats enligt samma redovisningsprinciper 
och beräkningsmetoder som tillämpades i årsredovisningen för 2012.

Noter till de finansiella rapporterna för koncernen

Indelningen i rörelsesegment stämmer överens med hur koncernen är organiserad och följs upp av koncernledningen. Det försäkringstekniska resultatet presenteras för Skade- och 
Fondlivförsäkring eftersom det resultatmåttet följs upp av koncernledningen.
rörelsesegment Sakförsäkring avser skade- och grupplivförsäkringsrörelse, grupplivförsäkring utgör endast en mindre del. Även länsförsäkringsgruppens interna och externa återförsäkring 
samt avveckling av tidigare tecknad internationell återförsäkring ingår. 
rörelsesegment Fondlivförsäkring avser livförsäkringsrörelse med anknytning till värdepappersfonder. 
rörelsesegment Bank avser inlånings- och utlåningsverksamhet. Produktutbudet mot kunder följer den juridiska strukturen i Länsförsäkringar Bankkoncernen.
rörelsesegment Moderbolag avser servicetjänster, IT och utveckling för länsförsäkringsgruppen, administration av värdepappersfonder och kostnader för gemensamma funktioner.
Avskrivningar och nedskrivningar: Avskrivningar för materiella och immateriella tillgångar i Skadeförsäkring ingår i övriga administrationskostnader. Avskrivningar för förvärvade immateriella 
tillgångar i Fondlivförsäkring ingår i elimineringar av administrationskostnader. Nedskrivning av innehavet i Länsförsäkringar Liv ingår i kapitalavkastning, netto i Moderbolag.
Kapitalavkastning, netto I skadeförsäkringens kapitalavkastning netto ingår avkastning på placeringar, avkastning av värdepapper som innehas för att hedga skadelivränterörelsen och diskon-
tering av skadelivräntereserv. Värdeförändring av rörelsefastigheter redovisas i övrigt totalresultat. I Bank ingår förändringar av verkligt värde. I Moderbolag ingår utdelningar från dotterbolag 
och räntekostnader.

Fortsättning nästa sida



11  LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB, BoKSLutSKommuNIKé 2013

Not 2 reSuLtAt Per röreLSeSegMeNt, FortSättNiNg

2012-01-01–2012-12-31, Mkr
Sak- 

försäkring
Fondliv- 

försäkring Bank Moderbolag
elimineringar och 

justeringar totalt

Premier efter avgiven återförsäkring 4 024 19 – – – 4 043

Räntenetto – – 2 071 – 80 2 151

Värdeökning på placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken – 3 659 – – – 3 659

Utdelningar i placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken – 1 085 – – – 1 085

Kapitalavkastning, netto 169 8 5 271 –395 59

Provisionsintäkter 119 955 984 – –314 1 745

Övriga rörelseintäkter 298 41 190 2 462 –955 2 036

Summa rörelseintäkter 4 609 5 768 3 251 2 733 –1 583 14  778

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –2 923 –16 – – 243 –2 697

Förändring livförsäkringsavsättning –2 – – – – –2

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

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

Personalkostnader –330 –46 –397 –850 34 –1 588

Övriga administrationskostnader –684 –207 –838 –1 685 708 –2 706

Kreditförluster – – –91 – – –91

Summa kostnader –4 305 –5 637 –2 695 –2 535 1 214 –13 958

Försäkringstekniskt resultat 304 130 – – –435 –

Icke tekniska intäkter/kostnader 182 –4 – – –178 –

rörelseresultat 486 127 556 198 –548 819

Skatt –135

Periodens resultat 684

Fördelning intäkter

Externa intäkter 4 550 5 450 3 279 1 442 57 14  778

Interna intäkter 192 217 –28 1 292 –1 673 –

Summa rörelseintäkter 4 742 5 667 3 251 2 733 –1 616 14 778

Not 3 NärStÅeNDetrANSAKtioNer

Mkr
intäkter 
jan-dec

Kostnader 
jan-dec 

Fordringar 
31 dec

Skulder 
31 dec 

Åtaganden 
31 dec

2013

Intresseföretag 0 –5 17 – –

Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB-koncernen 405 –167 504 1 696 1 472

Länsförsäkringsbolag 1 862 –1 855 6 694 9 894 52

Övriga närstående 21 –13 3 29 5

2012

Intresseföretag 3 –5 –  – –

Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB-koncernen 489 –76 401 1 514 1 733

Länsförsäkringsbolag 1 761 –1 636 6 399 9 012 –

Övriga närstående 25 –12 0 23 –

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

Not 5 gooDWiLL

Mkr 2013-12-31 2012-12-31

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 1 januari 710 712

Valutakursdifferenser 1 –2

utgående anskaffningsvärde 711 710

Förvärv av Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB 372 372

Förvärv av Länsförsäkringar Gruppliv Försäkrings AB 35 35

Förvärv av försäkringsbestånd 144 144

Förvärv av Agria Pet Insurance Ltd 160 159

utgående anskaffningsvärde 711 710

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

Antaganden vid prövning av värdet 2013 2012

Långsiktig tillväxt, % 2,0 2,0

Diskonteringsränta, % 7,5 7,5

Valutakurs SEK/GBP 10,6 10,6

Prövningen är baserad på nyttjandevärdet. Kassaflödesberäkning är gjord för 2014 och framåt 
och bygger på en prognosperiod om 3 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.

Not 4 Förvärv Av röreLSe

Förvärv av rörelse 2013
Under 2013 gjordes inte något förvärv av rörelse i Länsförsäkringar AB-koncernen.

Förändring av tilläggsköpeskilling 2013
2011 förvärvade Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB från Läns-
försäkringar Liv Försäkrings AB. Förvärvsavtalet anger att en tilläggsköpeskilling om 950
Mkr ska utgå i sju årliga delbetalningar till Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Fastställd
förvärvsanalys redovisades i årsredovisning för 2012.

Under 2013 har en delbetalning av tilläggsköpeskillingen gjorts till Länsförsäkringar Liv
Försäkrings AB. Delbetalningen uppgick till 136 (136) Mkr. Värdet på tilläggsköpeskilling-
en uppgick till 593 (715) Mkr 2013-12-31.
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Not 6  uPPLySNiNg oM KvittNiNg

Information per typ av instrument. Finansiella tillgångar och skulder som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller ett liknande avtal men 
som inte kvittas i rapport över finansiell ställning. Koncernen har ISDA- och CSA-avtal med samtliga derivatmotparter, vilket innebär att samtliga exponeringar 
täcks av båda typerna av avtal.

relaterade belopp som inte kvittas i rapport över finansiell 
ställning

2013-12-31, Mkr

redovisade  
finansiella  

tillgångar, brutto

redovisade  
finansiella skulder, 
brutto som kvittas  

i rapport över  
finansiell ställning

Belopp redovisade  
i rapport över  

finansiell ställning
Finansiella  
instrument

Lämnad (+) 
erhållen (-)  

säkerhet – värde-
papper

Lämnad (+) 
erhållen (-)  

kontant – säkerhet Nettobelopp

tillgångar

Derivat 1 361 –261 1 101 –1 090 – –16 –6

Repor (ingår i Likvida medel) 5 339 – 5 339 – –5 339 – –

Skulder

Derivat –2 780 –21 –2 801 1 090 – 114 –1 597

Repor (ingår i Skulder till kreditinstitut) –531 – –531 – 531 – –

totalt 3 389 –282 3 107 – –4 808 98 –1 603

2012-12-31, Mkr

tillgångar

Derivat 2 093 –193 1 900 –1 660 – –6 234

Repor (ingår i Likvida medel) 1 749 – 1 750 – –1 750 – –

Skulder

Derivat –3 104 –7 –3 111 1 660 – 496 –955

Repor (ingår i Skulder till kreditinstitut) –576 – –576 – 576 – –

totalt 162 –200 –37 – –1 173 490 –721

Not 7  värDeriNgSMetoDer För verKLigt värDe

Bestämning av verkligt värde genom publicerade prisnoteringar eller värderingstekniker.  
För upplysningar om fastställande av verkligt värde se not 1 Redovisningsprinciper.

 
2013-12-31, Mkr

instrument med  
publicerade  

prisnoteringar 
(Nivå 1)

värderingstekniker 
 baserade på  
observerbara  

marknadsdata  
(Nivå 2)

värderingstekniker 
baserade på  

icke observerbara  
marknadsdata  

(Nivå 3) Summa

tillgångar

Fondförsäkringstillgångar 76 207 – – 76 207

Aktier och andelar 664 11 473 1 148 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 47 979 – – 47 979

Belåningsbara statsskuldförbindelser 4 881 – – 4 881

Derivat 1 1 100 – 1 101

Skulder

Fondförsäkringsåtaganden – 76 712 – 76 712

Derivat – 2 801 – 2 801

2012-12-31, Mkr

tillgångar

Fondförsäkringstillgångar 62 384 – – 62 384

Aktier och andelar 239 – 700 948

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 44 669 – – 44 669

Belåningsbara statsskuldförbindelser 5 222 – – 5 222

Derivat 1 1 899 – 1 900

Skulder

Fondförsäkringsåtaganden – 62 580 – 62 580

Derivat – 3 111 – 3 111

Fortsättning nästa sida
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Förändring nivå 3 Aktier och andelar

ingående balans 2013-01-01 700

Förvärv 3

Avyttringar –275

Redovisat i årets resultat 45

utgående balans 2013-12-31 473

Vinster och förluster redovisade i periodens resultat för  
tillgångar som ingår i den utgående balansen 2013-12-31. 45

Förändring nivå 3 Aktier och andelar

ingående balans 2012-01-01 715

Förvärv 1

Avyttringar –1

Redovisat i årets resultat –15

utgående balans 2012-12-31 700

Vinster och förluster redovisade i årets resultat för  
tillgångar som ingår i den utgående balansen 2012-12-31. –15

2013-12-31 2012-12-31

Mkr
Bokfört  

värde
verkligt  

värde
Bokfört  

värde
verkligt  

värde

tillgångar

Aktier i Länsförsäkringar Liv  
Försäkrings AB 208 208 308 308

Aktier och andelar i intressebolag 31 31 24 24

Utlåning till allmänheten 162 003 156 228 149 942 144 570

Fondförsäkringstillgångar för vilka 
försäkringstagaren bär risken 76 207 76 207 62 384 62 384

Aktier och andelar 1 148 1 148 948 948

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 47 979 47 979 44 669 44 669

Belåningsbara statsskuldförbindelser 4 881 4 881 5 222 5 222

Derivat 1 101 1 101 1 900 1 900

Övriga fordringar 2 807 2 807 2 397 2 397

Likvida medel 7 484 7 484 4 429 4 429

Summa tillgångar 306 273 300 498 274 671 269 299

Skulder

Efterställda skulder 2 000 900

Avsättningar för vilka livförsäkrings-
tagaren bär risken 76 712 76 712 62 580 62 580

Emitterade värdepapper 124 866 130 276 115 476 121 806

Inlåning från allmänheten 68 752 70 070 61 901 62 731

Skulder till kreditinstitut 1 600 1 600 1 063 1 063

Derivat 2 801 2 801 3 111 3 111

Övriga skulder 3 284 3 284 3 421 3 421

Summa skulder 280 015 284 743 248 452 255 752

Not 7  värDeriNgSMetoDer För verKLigt värDe, FortSättNiNg

Det gjordes inte några väsentliga överföringar mellan nivå 1 och nivå 2 under 2013, och inte heller 
under 2012. Under 2013 och under 2012 förekom inte några överföringar från nivå 3.

Aktier och andelar i nivå 3 värderas till eget kapital per aktie utifrån senaste bolagsrapport. 
Avlistade bolag på obestånd värderas till noll, om annan notering inte kan hittas. Under 2013 har 
en större enskild onoterad investering sålts som tidigare värderades av oberoende extern part. För 
innehav i Private Equityfonder erhålls värderingsunderlag kvartalsvis för varje fond, värderingen 
följer riktlinjer från European Private Equity & Venture Capital Association. Värderingsunderlagen 
vidimeras årligen av respektive fonds externa revisor.

Vinster och förluster redovisas i resultaträkningen under Kapitalavkastning, netto.

Upplysning om verkligt värde på aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB, aktier och andelar i 
intresseföretag, in- och utlåning samt emitterade värdepapper, övriga fordringar, likvida medel, 
skulder till kreditinstitut och övriga skulder görs enligt värderingstekniker baserade på icke 
observerbar marknadsdata enligt nivå 3.

Det  verkliga värdet på övriga fordringar, likvida medel, skulder till kreditinstitut och övriga skulder 
utgörs av en rimlig approximation av verkligt värde utifrån tillgångarnas och skuldernas 
anskaffningsvärden.

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB finns inte noterade på en aktiv marknad. Det verkliga 
värdet på innehavet har uppskattats genom att använda aktiernas anskaffningsvärde. Verkligt 
värde på aktier och andelar i intresseföretag utgörs av anskaffningsvärden justerat för resultat.

Verkligt värde på in- och utlåning har beräknats med en diskontering av förväntade framtida 
kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till den aktuella in- respektive utlåningsränta som 
tillämpas. 

Huvudprincipen för värdering till verkligt värde av emitterade värdepapper är att värdering sker till 
priser från extern part per bokslutsdatum alternativt senaste handelsdag. I de fall externa priser 
saknas alternativt bedöms som marknadsavvikande har schablonmetod alternativt 
värderingsmetod baserad på bedömd eller ursprunglig emissions-spread använts.
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resultaträkning för moderbolaget

mkr
kv 4 

2013
kv 3 

2013
kv 2 

2013
kv 1 

2013
kv 4 

2012
Helår 
2013

Helår 
2012

nettoomsättning 738 551 636 578 699 2 503 2 462 

rörelsens kostnader

Externa kostnader –522 –338 –455 –339 –483 –1 654 –1 619 

Personalkostnader –227 –198 –225 –225 –230 –875 –850 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar –16 –14 –15 –16 –24 –61 –66 

rörelseresultat –27 1 –59 –2 –38 –87 –73 

resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 127 2 392 0 91 521 438 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 18 1 1 7 37 26 39 

Räntekostnader och liknande resultatposter –85 –38 –50 –38 –128 –211 –206 

resultat efter finansiella poster 33 –34 283 –33 –38 249 198 

Skatt –31 5 19 5 –23 –2 6 

Periodens resultat 2 –29 302 –28 –61 247 204 

balansräkning för moderbolaget

mkr 2013-12-31 2012-12-31

tillgÅngar

Immateriella anläggningstillgångar 120 130

Materiella anläggningstillgångar 206 259

Aktier och andelar i koncernföretag 15 742 14 956

Derivat 15 0

Övriga anläggningstillgångar 216 604

Omsättningstillgångar 1 083 844

Kassa och bank 1 095 1 229

summa tillgÅngar 18 477 18 022

eget kaPital oCH skulder

Eget kapital 14 228 13 468

Avsättningar 77 82

Långfristiga skulder 2 626 2 765

Kortfristiga skulder 1 546 1 707

summa eget kaPital oCH skulder 18 477 18 022

ställda säkerHeter oCH ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter 1 473 1 733

Ansvarsförbindelser 107 129

summa 1 580 1 862

finansiella rapporter för moderbolaget

kassaflödesanalys för moderbolaget

mkr
Jan-dec 

2013
Jan-dec 

2012

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 282 296

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –229 223

kasssaflöde från den löpande verksamheten 53 519

Kassaflöde från investeringsverksamheten –687 –766

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 500 395

Periodens kassaflöde –134 148

Likvida medel vid periodens början 1 229 1 083

Periodens kassaflöde –134 148

likvida medel vid periodens slut 1 095 1 229

raPPort över totalresultatet för moderbolaget

mkr
kv 4 

2013
kv 3 

2013
kv 2 

2013
kv 1 

2013
kv 4 

2012
Helår 
2013

Helår 
2012

Periodens resultat 2 –29 302 –28 –61 247 204

övrigt totalresultat  

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat  

Kassaflödessäkringar –14 –1 16 14 0 15 0

Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras 
till periodens resultat 4 0 –4 –3 0 –3 0

summa övrigt totalresultat för perioden –10 –1 13 11 0 12 0

Periodens totalresultat –8 –30 315 –17 –61 259 204
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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 ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och 
uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen 
och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen 
anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras. Delårsrapporten har upprättats 
enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpades i årsredovis-
ningen för 2012.

not 2 närstÅendetransaktioner

mkr
intäkter 
jan–dec

kostnader 
jan–dec

fordringar 
31 dec

skulder  
31 dec

Åtaganden 
31 dec

2013

Koncernbolag 1 446 –176 253 855 –

Länsförsäkringar Liv Försäkrings 
AB-koncernen 400 –80 79 614 1 473

Länsförsäkringsbolag 1 134 –40 116 88 –

Övriga närstående 20 – – – –

2012

Koncernbolag 1 304 –186 522 1 067 –

Länsförsäkringar Liv Försäkrings 
AB-koncernen 488 –38 199 712 1 733

Länsförsäkringsbolag 1 135 –41 115 96 –

Övriga närstående 22 0 0 – –

Intäkter och kostnader inkluderar räntor.

Verkställande direktören avger rapporten på styrelsens uppdrag.

Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm 10 februari 2014

Sten Dunér
Verkställande direktör

raPPort över förändring i eget kaPital för moderbolaget

bundet eget kapital fritt eget kapital

mkr aktiekapital reservfond säkringsreserv överkursfond

balanserade  
vinstmedel  

inklusive årets  
resultat summa

Ingående eget kapital 2012-01-01 941 4 801 – 3 973 3 550 13 264

Årets totalresultat

utgående eget kapital 2012-12-31 941 4 801 0 3 973 3 754 13 468

Ingående eget kapital 2013-01-01 941 4 801 0 3 973 3 754 13 468

Årets totalresultat – – 12 – 247 259

tillskott från ägare

Nyemission 34 – – 466 – 500

utgående eget kapital 2013-12-31 975 4 801 12 4 438 4 001 14 228
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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

fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB, 

08-588 414 69, 070-692 77 79

Länsförsäkringar AB (publ), org nr 556549-7020

Besök: tegeluddsvägen 11-13, Post: 106 50 Stockholm

telefon: 08-588 400 00 

Finansiell kalender 2014
Årsredovisning 2013 .............................................vecka 11

Delårsrapport kvartal 1 ........................................... 29 april 

Delårsrapport kvartal 2 ............................................. 18 juli 

Delårsrapport kvartal 3 .......................................23 oktober

Denna bokslutskommuniké innehåller sådan information som Länsförsäkringar AB 
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 
lämnades för offentliggörande den 10 februari 2014 kl 15.00 svensk tid.

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäk-

ringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Länsförsäk-

ringsgruppen bygger på en stark tilltro till den lokala närvaron och det 

är på länsförsäkringsbolagen kundkontakterna sker. Länsförsäkrings-

bolagen erbjuder ett brett utbud av försäkringar, banktjänster och andra 

finansiella lösningar, för såväl privatpersoner som företag och lantbruk. 

Antalet kunder uppgår till nästan 3,5 miljoner och tillsammans har 

länsförsäkringsgruppen cirka 5 800 medarbetare.

23 länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar
Bank

Länsförsäkringar
Fondliv

Länsförsäkringar
Liv*

Länsförsäkringar  
Sak

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


