
Årsöversikt i sammandrag 2018

 • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 2 275 (7 078) Mkr, med en kapitalavkastning 
på 1 773 (6 969) Mkr. Återbäring och rabatter uppgick till 794 (1 798) Mkr. 

 •   Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäk ringsverksamhet uppgick till 1 781 (2 529) Mkr. Premieintäkt efter 
avgiven återförsäkring ökade med 5 procent till 26 752 (25 504) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 96 (92).

 • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar AB-koncernen uppgick till 2 351 (2 825) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9 (11) procent.

 • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Sakkoncernen uppgick till 460 (1 028) Mkr. Totalkostnads procenten uppgick till 94 (88). 

 •   Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Bankkoncernen uppgick till 1 510 (1 599) Mkr. Räntenettot stärktes till 4 497 (3 996) Mkr.

 •   Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv ökade till 673 (600) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 9 010 (9 133) Mkr. Provisions-  
och avgiftsintäkterna ökade till 1 671 (1 578) Mkr.

 •   Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 609 (3 121) Mkr.  

Året i korthet Uppgifterna inom parentes avser helår 2017.

Kommentar

I september 2018 tillträdde jag som vd på Länsförsäkringar AB, efter sex 
år som vd för Länsförsäkringar Stockholm. Att från ett delvis nytt per-
spektiv få möjligheten att fortsätta vara med och utveckla Länsförsäk-
ringars position inom bank, sak- och pensionsförsäkring tillsammans 
med hela länsförsäkringsgruppen, är en stor och spännande uppgift. 

För länsförsäkringsbolagen är Länsförsäkringar AB den partner 
som stödjer dem i att kunna förverkliga kundlöftet och leverera det 
erbjudande som kunderna förväntar sig. Erfarenheten visar att Läns-
försäkringars lokala affärsmodell, kombinerad med gemensamma re-
surser, skapar ett verkligt mervärde för kunderna. Det är därför 
mycket glädjande att Länsförsäkringar hamnar i topp i flertalet av 
Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätningar 2018 - Länsförsäk-
ringar har de mest nöjda privat- och företagskunderna inom sakför-
säkring, de mest nöjda privat- och bolånekunderna inom bank, de 
mest nöjda privatkunderna inom pensionsförsäkring och de mest 
nöjda kunderna inom fastighetsförmedling.

Länsförsäkringars affärsmodell skapar även goda förutsättningar 
för långsiktigt samhällsansvar. Genom att inkludera hållbarhet i alla 
delar av affären kan vi bidra till att minska hållbarhetsrisker och sam-
tidigt bidra till en positiv samhällsutveckling och affärsnytta. Under 
2018 utsågs Länsförsäkringar till Sveriges mest hållbara försäkrings-
bolag av Sustainable Brand Index, både enligt privatkunder och större 
företag. Länsförsäkringar toppade även Svensk Hållbarhetsranking i 
kategorin Bank och Finans.

Sverige har under den senaste tiden drabbats av flera extrema väder-
händelser. Den varma sommaren orsakade svår torka och skogsbrän-
der, landet drabbades av kraftiga skyfall och under vintern stormar. 
Klimatrisk är det hållbarhetsområde som är den viktigaste utmaningen 
för Länsförsäkringar då klimatförändringar påverkar alla våra affärs-
områden och leder till stora samhällsekonomiska konsekvenser. Läns-
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försäkringar strävar efter att begränsa och minska risken för klimat-
påverkan, bland annat genom skadeförebyggande arbete, ansvarfulla 
investeringar, forskning, påverkansarbete och information. 

Länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet redovisade en 
totalkostnadsprocent på 96, med något ökade skadekostnader under 
2018, främst på grund av väderrelaterade skador. Den goda tillväxten 
fortsatte under 2018, premieintäkten ökade med 5 procent. Däremot 
minskade kapitalavkastningen, främst på grund av ett ogynnsamt 
börsklimat under det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 
2,3 Mdkr. Baserat på 2018 års resultat kommer länsförsäkringsbola-
gen sammantaget att betala tillbaka minst 0,8 Mdkr i återbäring och 
rabatter till sina ägare - kunderna.

Länsförsäkringar AB-koncernen redovisade ett bra rörelseresultat 
på 2,4 Mdkr. Sakförsäkringsverksamheten bidrog med ett rörelseresul-
tat på 0,5 Mdkr. Agrias goda tillväxt fortsatte, nu med verksamhet i 
sex länder. Fondförsäkringsverksamhetens rörelseresultat ökade till 
0,7 Mdkr med ett förvaltat kapital om 126 Mdkr. Bankverksamheten 
fortsatte sin goda tillväxtresa under 2018, utlåningen ökade med 11 
procent med fortsatt hög kreditkvalitet. Rörelseresultatet uppgick  
till 1,5 Mdkr. Resultatet påverkades av engångsposter relaterade till 
slutfasen av arbetet med att ersätta bankens IT-plattform. Den nya 
plattformen kommer att medföra nya möjligheter att ytterligare ut-
veckla ledande digitala lösningar som efterfrågas av kunderna. 

Sammanfattningsvis är det glädjande att kunna summera ett bra 
år där vi återigen får kvitton på styrkan i vår affärsmodell med tydliga 
inslag av stabilitet, långsiktighet, hållbarhet och inte minst det lokala 
och kundägda.

Fredrik Bergström
Vd Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag 
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Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsför-
säkringsbolag samt det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB.       
Genom respektive länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhets-
erbjudande inom bank, försäkring, pension och fastighetsförmedling.

Utgångspunkten är den lokala närvaron och beslutskraften.  
Erfarenheten visar att lokal beslutskraft i kombination med gemen-
samma muskler skapar ett verkligt mervärde för kunderna. 

Grundläggande är en långsiktig omsorg om kundernas pengar. Det 
finns inga externa aktieägare utan det är kundernas pengar som för-
valtas. Detta synsätt präglar hela verksamheten. 

Länsförsäkringsgruppen har 3,9 miljoner kunder och 6 700 medar-
betare. Länsförsäkringsgruppen är i juridisk mening inte en koncern. 
Huvuddelen av sakförsäkringsaffären inom länsförsäkringsgruppen 
tecknas av länsförsäkringsbolagen. 

Den affär som bedrivs inom Länsförsäkringar ABs sakkoncern är 
framförallt hälsa-, djur- och grödaförsäkring, samt viss transport-, 
ansvars-, egendoms- och motorförsäkring. Även länsförsäkrings-
gruppens återförsäkringsskydd och mottagen internationell återför-
säkring hanteras inom Länsförsäkringar AB-koncernen. 

Resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet 
är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och sakför-
säkringsverksamheten inom Länsförsäkringar AB-koncernen. 

Länsförsäkringar Liv konsolideras inte i Länsförsäkringar AB, då 
bolaget bedrivs enligt ömsesidiga principer. 

Rating
Bolag Institut Långfristig rating Kortfristig rating

Länsförsäkringar AB S & P Global Ratings A–/Stable –

Länsförsäkringar AB Moody’s A3/Stable –

Länsförsäkringar Bank S & P Global Ratings A/Stable A–1(K–1)

Länsförsäkringar Bank Moody’s A1/Stable P–1

Länsförsäkringar Hypotek1) S & P Global Ratings AAA/Stable –

Länsförsäkringar Hypotek1) Moody’s Aaa –

Länsförsäkringar Sak S & P Global Ratings A/Stable –

Länsförsäkringar Sak Moody’s A2/Stable –

Länsförsäkringsgruppen Marknadskommentar

1) Avser bolagets säkerställda obligationer.

3,9 miljoner kunder

23 lokala länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar  
Bank A

B

Länsförsäkringar Sak 
Försäkrings A

B

Länsförsäkringar  
Fondliv Försäkrings A

B

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

Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings A

B*

Den globala konjunkturen utvecklades förhållandevis väl under 2018, 
med en tillväxt på knappt fyra procent. Efter flera år av stark ekono-
misk utveckling med hög BNP-tillväxt dämpades dock den globala till-
växten under det andra halvåret. USA uppvisade den starkaste ut-
vecklingen med god BNP-tillväxt och starkt förtroende bland såväl 
hushåll som företag. Den viktigaste bidragande faktorn var den ex-
pansiva finanspolitiken i form av bland annat skattesänkningar. 

Centralbanken, FED, höjde under året styrräntan med 0,25 pro-
centenheter vid fyra tillfällen och har indikerat för ytterligare två höj-
ningar under 2019. USAs konjunktur väntas bli lägre framöver i takt 
med att både finanspolitiken och penningpolitiken blir mindre expan-
siv. I Kina minskade tillväxten något under 2018, främst drivet av nya 
regleringar som dämpade kredittillväxten. På grund av den försämra-
de konjunkturbilden lades både finans- och penningpolitiken om i en 
mer expansiv riktning för att stimulera ekonomin. I Eurozonen däm-
pades tillväxttakten tydligt, men väntas fortfarande landa nära två 
procent. Den europeiska centralbanken, ECB, lämnade under året 
styrräntan oförändrad på noll procent och indikerade att den första 
höjningen kommer tidigast under det andra halvåret 2019. ECB mins-
kade emellertid den penningpolitiska stimulansen genom att succes-
sivt minska sina nettoköp av obligationer för att sedan avsluta dem i 
samband med årsskiftet. 

På de finansiella marknaderna var 2018 ett betydligt mer drama-
tiskt år än vad realekonomin gav sken av. De tre första kvartalen var 
utvecklingen på de finansiella marknaderna relativt stabil men årets 
sista månader präglades av osäkerhet och betydligt högre volatilitet. 
Det förändrade sentimentet drevs av faktorer som tillväxtoro relate-
rad till handelskriget mellan USA och Kina, osäkerhet kring Storbri-
tanniens utträde ur EU samt den statsfinansiella situationen i Italien.  
Börserna föll kraftigt under det fjärde kvartalet och Stockolmsbörsen 
stängde helåret på nästan minus åtta procent. Utvecklingen har inne-
burit nedställda förväntningar om framtida styrräntor och fallande 
långa stadsobligationsräntor samt större skillnader mellan räntor på 
företagsobligationer och statsobligationer. Även räntorna på säker-
ställda obligationer sjönk under året.

I Sverige var den ekonomiska utvecklingen förhållandevis god, både 
tillväxt och sysselsättning utvecklades väl, och arbetslösheten sjönk 
trots en växande arbetskraft. Bostadsmarknaden stabiliserades under 
året efter en svagare utveckling inledningsvis och bostadspriserna 
väntas ha stigit svagt, sett till landet som helhet. Byggandet var starkt 
under början av året men bromsade sedan in och väntas ha slutat på 
ungefär samma antal färdigställda bostäder som 2017. I december 
höjde Riksbanken styrräntan med 0,25 procentenheter till -0,25 procent 
då inflationen och inflationsförväntningarna ansågs ha etablerats 
kring två procent.
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I rapporten kommenteras utvecklingen januari-december 2018 jämfört med januari-december 2017, om inte annat anges.
Belopp anges i SEK, om inte annat anges.

Ekonomisk översikt

Länsförsäkringsgruppen
Jan-dec 2018 Jul-dec 2018 Jan-jun 2018 Jan-dec 2017

Totalt kapital, Mkr 75 839 75 839 76 210 72 442

Sakförsäkring

Konsolideringskapital, Mkr 68 879 68 879 69 999 66 149

Konsolideringsgrad, % 254 254 262 253

Räntabilitet på eget kapital, % 3 –5 11 11

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr 26 752 13 616 13 136 25 504

Försäkringstekniskt resultat, Mkr  1 781 1 126 655 2 529

Rörelseresultat, Mkr 2 275 –1 796 4 071 7 078

Totalkostnadsprocent 96 94 98 92

Länsförsäkringar AB, koncernen1) 

Jan-dec 2018 Jul-dec 2018 Jan-jun 2018 Jan-dec 2017

Rörelseresultat, Mkr 2 351 975 1 376 2 825

Balansomslutning, Mkr 506 835 506 835 509 807 473 773

Räntabilitet på eget kapital, % 9 8 11 11

Kapitalbas för gruppen (FRL)2), Mkr 43 870 43 870 45 988 44 172

Solvenskapitalkrav för gruppen (FRL)2), Mkr 33 874 33 874 35 182 33 441
 Kapitalbas för det finansiella konglomeratet3), Mkr 43 870 43 870 45 988 44 172

Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet3), Mkr 33 874 33 874 35 182 33 441

Länsförsäkringar Sak, koncernen
Jan-dec 2018 Jul-dec 2018 Jan-jun 2018 Jan-dec 2017

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr 5 891 3 008 2 884 5 623

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 402 184 218 977

Rörelseresultat, Mkr 460 167 295 1 028

Kapitalkvot, % (Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB) 228 228 233 221

Länsförsäkringar Bank, koncernen
Jan-dec 2018 Jul-dec 2018 Jan-jun 2018 Jan-dec 2017

Inlåning från allmänheten, Mkr 108 142 108 142 104 412 99 404

Utlåning till allmänheten, Mkr 289 426 289 426 275 841 261 444

Rörelseresultat, Mkr 1 510 622 888 1 599

Räntabilitet på eget kapital, % 8,3 6,6 10,3 10,0

Kärnprimärkapitalrelation bankkoncernen, %   14,24) 14,24) 25,9 24,3

Länsförsäkringar Fondliv
Jan-dec 2018 Jul-dec 2018 Jan-jun 2018 Jan-dec 2017

Premieinkomst (rullande 12 månader), Mkr 9 010 9 010  8 999 9 133

Rörelseresultat, Mkr 673 385 288 600

Förvaltat kapital, Mkr 125 805 125 805 135 001 128 140

Kapitalkvot, % 135 135 151 152

Länsförsäkringar Liv (konsolideras inte i Länsförsäkringar AB)

Jan-dec 2018 Jul-dec 2018 Jan-jun 2018 Jan-dec 2017

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring, Mkr 1 684 866 818 1 533

Resultat, Mkr 609 –174 783 3 121

Förvaltat kapital, Mkr 109 372 109 372 113 387 115 128

Kapitalkvot, % 200 200 191 207

1) Exklusive Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB som drivs enligt ömsesidiga principer. 
2)  Enligt försäkringsrörelselag (FRL), Solvens II direktivet i svensk rätt.
3)  Det finansiella konglomeratet består av Länsförsäkringar AB, samtliga försäkringsbolag i koncernen, Länsförsäkringar Bank AB med samtliga dotterbolag och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB.
4) Från och med 2018-12-31 ändrades tillämpningen av riskviktsgolvet för svenska bolån, vilket minskar kapitalrelationerna från och med denna period.
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Sakförsäkring

 • Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda privat- och företagskunder inom sakförsäkring enligt  
Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning 2018. 

 • Rörelseresultatet uppgick till 2 275 (7 078) Mkr med en kapitalavkastning på 1 773 (6 969) Mkr.
 • Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade 5 procent till 26 752 (25 504) Mkr.
 • Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 1 781 (2 529) Mkr.
 • Totalkostnadsprocenten uppgick till 96 (92), med en skadeprocent på 76 (74).
 • Konsolideringskapitalet ökade under perioden med 2 730 Mkr och uppgick till 68 879 Mkr.

Året i korthet Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2017.

Sakförsäkring, länsförsäkringsgruppen

Nyckeltal, Mkr
Jan-dec  

2018
Jul-dec  

2018
Jan-jun  

2018
Jan-dec 

2017

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring 26 752 13 616 13 136 25 504

Försäkringstekniskt resultat 1 781 1 126 655 2 529

Återbäring och rabatter -794 –637 –157 –1 798

Total kapitalavkastning 1 773 –2 098 3 871 6 969

Rörelseresultat 2 275 –1 796 4 071 7 078

Konsolideringskapital 68 879 68 879 69 999 66 149

Konsolideringsgrad, % 254 254 262 253

Driftskostnadsprocent 19 19 20 18

Skadeprocent 76 75 78 74

Totalkostnadsprocent 96 94 98 92

Resultat
Resultatet i länsförsäkringsgruppens sak för-
säkringsverksamhet är summan av resultaten 
i de 23 länsförsäkringsbolagen och sakförsäk-
ringsverksamheten inom Länsförsäkringar AB- 
koncernen. 

Rörelseresultatet för länsförsäkrings-
gruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick 
till 2 275 (7 078) Mkr. Resultatförändringen 
orsakades främst av en lägre kapitalavkast-
ning på 1 773 (6 969) Mkr. Börserna föll kraftigt 
under det fjärde kvartalet 2018, i jämförelse 
med en exceptionellt stark avkastning 2017.
Baserat på 2018 års resultat kommer läns-
försäkringsbolagen sammantaget att betala 
tillbaka minst 0,8 Mdkr i återbäring och ra-
batter till sina ägare - kunderna.

Det försäkringstekniska resultatet mins-
kade, trots en god premietillväxt på 5 pro-
cent, till 1 781 (2 529) Mkr, främst till följd av 
ökade skadekostnader för brand- och natur-
skador. Därmed ökade skadeprocenten till 76 
(74). Driftskostnadsprocenten uppgick till 19 
(18), vilket resulterade i en totalkostnads-

procent på 96 (92). Mätt som ett femårigt ge-
nomsnitt var totalkostnadsprocenten 93 och 
skadeprocenten 74. 

Konsolideringskapitalet ökade med 2 730 
Mkr under 2018 och uppgick till 68 879 Mkr 
per 31 december 2018. Konsolideringsgraden 
uppgick till 254 (253) procent. 

Affärsvolymer
Länsförsäkringars marknadsledande position 
på den svenska sakförsäkringsmarknaden 
var fortsatt stabil med en marknadsandel på 
30,3 procent per tredje kvartalet 2018, enligt 
Svensk Försäkrings statistik.

Premieintäkten ökade med 5 procent  
till 26 752 (25 504) Mkr. Ökningen var främst 
 betingad av premiehöjningar, men även av 
beståndsökningar. Privatsegmentets premie-
intäkt ökade med 3,1 procent, där hem-, villa-
hem- samt olycksfallsförsäkring fortsatte 
att driva tillväxten. Agrias goda tillväxt fort-
satte, både till följd av premiehöjningar och 
beståndstillväxt, speciellt i den utländska 
verksamheten. Företagssegmentets premie-
intäkt ökade med 5,2 procent, främst drivet 

av god tillväxt inom fastighets- och företags-
försäkring. Motorsegmentets premieintäkt 
ökade med 3,0 procent, drivet av både premie-
höjningar och beståndsökningar. Lantbruks-
segmentets premieintäkt ökade med  
3,6  procent. 

Skadeutveckling
Försäkringsersättningar efter avgiven åter-
försäkring uppgick till 20 210 (18 571) Mkr och 
skadeprocenten ökade till 76 (74). Under 2018 
dominerade väderrelaterade skador. Under 
första halvåret 2018 ökade främst snö- och 
frysskador, till följd av den långa vintern, 
samt brandskador. Under andra halvåret var 
det främst brand-, vatten- och stormskador 
som ökade. Även motorskador, främst kasko 
och trafik, ökade jämfört med 2017.

Klimatförändringarnas konsekvenser för 
Sverige på sikt är högaktuellt i och med den 
exceptionellt varma sommaren 2018 som or-
sakade svår torka och skogsbränder, landet 
drabbades av kraftiga skyfall och under vintern 
stormar. Klimatrisk är det hållbarhetsområ-
de som utgör den viktigaste utmaningen för 

Huvuddelen av Länsförsäkringars sakförsäkringsaffär tecknas av länsförsäkringsbolagen. Resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet  
är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och sakförsäkringsverksamheten inom Länsförsäkringar AB-koncernen.
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Länsförsäkringar. För försäkringsbranschen 
kan den globala uppvärmningen leda till stora 
skadekostnader. Därför är det skadeförebyg-
gande miljöarbetet mycket viktigt för Läns-
försäkringar. Som en del av Länsförsäkringars 
omfattande skadeförebyggande arbete infor-
meras kunder och allmänheten aktivt om hur 
man ska agera för att undvika risker i sam-
band med skyfall, stormar, torka och bränder. 

Kapitalavkastning
Länsförsäkringsgruppens kapitalavkastning 
minskade till 1 773 (6 969) Mkr, främst på grund 
av det ogynnsamma börsklimatet under det 
fjärde kvartalet 2018. Värdeökning i fastighets-
placeringar, främst från innehav i Humlegår-
den, bidrog dock positivt. Kapitalavkastningen 
uppgick till 1,7 procent av tillgångsvärdet per 31 
december 2018.

 Aktier  Räntebärande

 Fastigheter  Övrigt

Summan av placeringstillgångarna uppgick  
31 december 2018 till 104,8 Mdkr.

Fördelning placeringstillgångar

40,2%

21,6%

29,0%

9,2%

Övriga händelser
I juni inledde Länsförsäkringar ett viktigt 
samarbete med Toyota, vilket innebär att 
från den 1 januari 2019 har Länsförsäkringar 
tagit över ansvaret för märkesförsäkring och 
vagnskadegarantier för Toyota och Lexusbilar 
på den svenska marknaden. Den tekniska ut-
vecklingen går snabbt och motorförsäk-
ringsmarknaden kommer att se nya behov av 
försäkringslösningar. Med Toyota som partner, 
som är duktiga på innovation och paketering 
samt starka inom hållbarhetsområdet, kom-
mer Länsförsäkringar att stå ännu bättre 
rustade för att förstå dessa nya behov och 
därmed kunna fortsätta att erbjuda relevanta 
försäkringslösningar.

Länsförsäkringsgruppen 
Årsöversikt 2018 i sammandrag 5 Sakförsäkring



Bank

 • Länsförsäkringar Bank har Sveriges mest nöjda privat- och bolånekunder enligt Svenskt Kvalitetsindex  
kundnöjdhetsmätning 2018. 

 • Rörelseresultatet uppgick till 1 510 (1 599) Mkr med en räntabilitet på eget kapital om 8,3 (10,0) procent.  
Resultatet påverkades av kostnader av engångskaraktär om 407 Mkr. 

 • Räntenettot ökade 13 procent till 4 497 (3 996) Mkr.
 • Affärsvolymerna ökade till 561 (520) Mdkr, inlåningen ökade till 108 (99) Mdkr och utlåningen ökade till 289 (261) Mdkr.
 • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 9 procent, antalet bankkort ökade 10 procent. 

Året i korthet Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2017.

Länsförsäkringar Bank, koncernen

Nyckeltal, Mkr
Jan-dec  

2018
Jul-dec  

2018
Jan-jun  

2018
Jan-dec 

2017

Inlåning från allmänheten 108 142 108 142 104 412 99 404

Utlåning till allmänheten 289 426 289 426 275 841 261 444

Rörelseresultat 1 510 622 888 1 599

Räntabilitet på eget kapital, % 8,3 6,6 10,3 10,0

K/I-tal före kreditförluster 0,58 0,66 0,48 0,49

Resultat
Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelsere-
sultat uppgick till 1 510 (1 599) Mkr. Rörelse-
resultatet minskade främst på grund av 
kostnader om 407 Mkr som belastade resul-
tatet under andra halvåret, varav större de-
len är hänförliga till slutskedet av arbetet 
med att ersätta bankens plattform för inlå-
ning, utlåning och betalningar. Den underlig-
gande resultatutvecklingen var fortsatt god 
och rörelseresultatet rensat för jämförelse-
störande poster av engångskaraktär uppgick 
till 1 917 Mkr, en ökning på 20 procent. 

Räntenettot ökade med 13 procent till      
4 497 (3 996) Mkr främst till följd av ökade 
volymer. Räntabiliteten på eget kapital upp-
gick till 8,3 (10,0) procent och påverkades av 
ovan nämnda kostnader av engångskaraktär. 
Räntabiliteten på eget kapital exklusive dessa 
kostnader uppgick till 10,6 procent.

Nettoresultat av finansiella poster uppgick 
till 14 (–49) Mkr och förklaras av förändringar i 
verkligt värde. Provisionsnettot uppgick till 
–773 (–750) Mkr, vilket förklaras av ökade er-
sättningar till länsförsäkringsbolagen till följd 
av en god volymutveckling.
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Bankkoncernens rörelseresultat och räntabilitet 
på eget kapital

Kostnader
Rörelsekostnaderna ökade till 2 178 (1 601) 
Mkr, vilket är främst hänförlig till arbetet 
med att ersätta bankens plattform för inlå-
ning, utlåning och betalningar. Den nya platt-
formen innebär en stor förflyttning i Läns-
försäkringar Banks förmåga att utveckla det 
digitala erbjudandet och skapar möjligheter 
att ytterligare flytta fram positionen inom 
detta område. Den underliggande kostnads-
ökningen exklusive kostnader av engångska-
raktär om 407 Mkr uppgick till 11 procent. 
Länsförsäkringar Bank kommer att gå över 
till den nya plattformen under det andra 
kvartalet 2019.

K/I-talet före kreditförluster uppgick till 
0,58 (0,49). Exklusive kostnader av engångska-
raktär om 407 Mkr uppgick K/I-talet före kre-
ditförluster till 0,47.

Kreditförluster
Bankkoncernen tillämpar från och med den 
1 januari 2018 IFRS 9 Finansiella instrument. 
Standarden har störst finansiell effekt på be-
räkning av kreditförlustreserv. Enligt IFRS 9 
ska kreditförlustreserven baseras på förvän-
tade förluster och beräknas redan vid det 
första redovisningstillfället. 

Kreditförlusterna uppgick netto till 95 (58) 
Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 
0,04 (0,02) procent. Kreditförsämrade låne-
fordringar (stadie 3) före reserveringar upp-
gick till 742 Mkr, vilket motsvarar en andel 
kreditförsämrade lånefordringar om 0,17 
procent. Uppskattat värde på säkerheter av-
seende kreditförsämrade lånefordringar 
uppgick till 452 Mkr. Den totalt redovisade 
förlustreserven för lånefordringar enligt 
IFRS 9 uppgick till 425 Mkr, varav 242 Mkr av-
ser kreditförsämrade lånefordringar. Reser-
veringsgraden för kreditförsämrade låne-
fordringar uppgick till 32,6 procent. Utöver 
de redovisade kreditförlustreserverna för lå-
nefordringar innehålls 74 Mkr av ersättning-
arna till länsförsäkringsbolagen i enlighet 
med avräkningsmodellen hänförligt till läns-
försäkringsbolagens åtaganden avseende 
kreditrisk för genererade affärer. Inklusive 
innehållen länsförsäkringsbolagsersättning 
uppgick kreditförlustreserven för låneford-
ringar totalt till 499 Mkr. Reserveringsgraden 
för kreditförsämrade lånefordringar, inklusive 
innehållen länsförsäkringsbolagsersättning, 
uppgick till 37,0 procent.

Länsförsäkringar erbjuder banktjänster genom Länsförsäkringar Bank, som ingår i Länsförsäkringar AB-koncernen. De 23 länsförsäkringsbolagen ansvarar för ban-
kens kundkontakter, medan Länsförsäkringar AB ansvarar för bankens gemensamma affärsverksamhet, bedriver strategiskt utvecklingsarbete och sköter service.

Länsförsäkringsgruppen 
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Affärsvolymer
Affärsvolymerna ökade med 8 procent till 
561 (520) Mdkr. Utlåningen ökade med 11 pro-
cent till 289 (261) Mdkr med fortsatt hög kre-
ditkvalitet. Utlåningen i Länsförsäkringar 
 Hypotek ökade med 12 procent till 221 (198) 
Mdkr. Inlåningen ökade med 9 procent till 
108 (99) Mdkr. Fondvolymen ökade med  
3 procent till 164 (159) Mdkr.

 Bolån  Inlåning  Lantbruksutlåning

 Fond  Övrig utlåning, bank och Wasa Kredit
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Upplåning
Bankkoncernen har en låg refinansieringsrisk 
och en välfördelad förfallostruktur. Emitte-
rade värdepapper ökade till nominellt 204 
(183) Mdkr, varav säkerställda obligationer 
uppgick till 164 (147) Mdkr, icke säkerställd 
långfristig upplåning uppgick till 40 (35) Mdkr 
och kortfristig upplåning uppgick till 0,3 (1,0) 
Mdkr. Genomsnittlig återstående löptid för 
den långfristiga upplåningen uppgick per  
31 december 2018 till 3,5 (3,5) år. 

Under året emitterades säkerställda obli-
gationer med en volym motsvarande nomi-
nellt 40 (39) Mdkr, återköpta säkerställda 
obligationer uppgick till nominellt 14 (7) Mdkr 
och förfall av säkerställda obligationer upp-
gick till nominellt 9 (7) Mdkr. Länsförsäkringar 
Bank emitterade under året icke säkerställda 
obligationer om nominellt 11 (14) Mdkr samtidigt 
som förfall uppgick till nominellt 6 (8) Mdkr. 
Riksgälden beslutade i juni att de skulder 
som Länsförsäkringar Bank i konsoliderad 

 situation använder för att uppfylla minimi-
kravet för nedskrivningsbara skulder ska vara 
efterställda. Volymen efterställda skulder får 
successivt byggas upp fram till 2022.

I december fastställde Riksgälden sitt år-
liga beslut avseende resolutionsplaner samt 
minimikrav på nedskrivningsbara skulder för 
de institut som Riksgälden bedömer som 
systemviktiga, däribland Länsförsäkringar 
Bank. Riksgälden fattade dessutom beslut 
om individuella minimikrav för Länsförsäk-
ringar Banks dotterbolag, Länsförsäkringar 
Hypotek och Wasa Kredit, som börjar gälla 
under 2019.

 Säkerställda obligationer  

 Icke säkerställda obligationer  Certifikat
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Likviditet
Den 31 december 2018 uppgick likviditetsre-
serven till 54,4 (48,1) Mdkr. Likviditetsreser-
ven är placerad i värdepapper med mycket 
hög kreditkvalitet som är belåningsbara hos 
Riksbanken och i förekommande fall i ECB. 
Genom att utnyttja likviditetsreserven kan 
kontrakterade åtaganden mötas i över två år 
utan ny upplåning på kapitalmarknaden.

Likviditetstäckningsgraden (LCR) för kon-
soliderad situation uppgick per den 31 de-
cember 2018 till 305 (339) procent. Stabil 
nettofinansieringskvot (NSFR) för konsolide-
rad situation per 31 december 2018 uppgick 
till 115 (116) procent*.

*Beräkningen baseras på Länsförsäkringar Banks tolkning av Basel-
kommitténs senaste förslag avseende stabil nettofinansieringskvot.

Övriga händelser 
Den 2 april 2018 tillträdde Sven Eggefalk 
posten som verkställande direktör i 
Länsförsäkringar Bank. Den 10 september 
2018 tillträdde Fredrik Bergström som 
ny styrelseordförande i Länsförsäkringar 
Bank. Den 8 oktober 2018 tillträdde Thomas 
Högväg tjänsten som ny verkställande 
direktör i Wasa Kredit samt inträdde som 
medlem i bankens ledningsgrupp. 

Länsförsäkringsgruppen 
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Liv- och pensionsförsäkring

 • Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda privatkunder inom pensionsförsäkring enligt Svenskt Kvalitetsindex 
kundnöjdhetsmätning 2018. 

 • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv ökade till 673 (600) Mkr. 

 • Totalt förvaltat kapital för Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 126 (128) Mdkr. 

 • Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 609 (3 121) Mkr. 

 • Totalt förvaltat kapital för Länsförsäkringar Liv uppgick till 109 (115) Mdkr. 

Året i korthet Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2017. 

Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv

Nyckeltal, Mkr
Jan-dec  

2018
Jul-dec  

2018
Jan-jun  

2018
Jan-dec 

2017

Länsförsäkringar Fondliv

Premieinkomst netto (rullande 12 månader) 9 010 9 010 8 999 9 133

Rörelseresultat 673 385 288 600

Förvaltat kapital 125 805 125 805 135 001 128 140

Kapitalkvot, % 135 135 151 152

Länsförsäkringar Liv  
(konsolideras inte i Länsförsäkringar AB)

Resultat 609 –174 783 3 121

Förvaltat kapital 109 372 109 372 113 387 115 128

Konsolidering Nya Trad, % 105 105 115 117

Konsolidering Gamla Trad, % 124 124 125 123

Kapitalkvot, % 200 200 191 207

Länsförsäkringar Fondlivs resultat
Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat 
ökade till 673 (600) Mkr. Nettoflöde av pre-
mie och kapital från befintliga och nya kun-
der under 2018 var positivt om 2 444 (3 225) 
Mkr. Men på grund av negativ avkastning, till 
följd av ett ogynnsamt börsklimat i slutet av 
året, minskade det totala förvaltade kapitalet 
till 126 (128) Mdkr per 31 december 2018. 

Den totala premieinkomsten uppgick till  
9 010 (9 133) Mkr, varav inflyttat kapital 1 304 
(1 444) Mkr. Premieinkomsten efter avgiven 
återförsäkring för försäkringsrisk ökade till 
234 (198) Mkr. Provisions- och avgiftsintäk-
terna ökade till 1 671 (1 578) Mkr till följd av 
ett växande förvaltat kapital under 2018. 

Driftskostnaderna ökade till 1 106 (1 028) 
Mkr, främst på grund av ökade distributions-
kostnader. Dessutom gjordes investeringar 
inom digital utveckling såsom utökad funktio-
nalitet i Länsförsäkringars app, samt fortsatt 
robotisering av processer inom fondförsäkring.
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Kapitalsituation
Länsförsäkringar Fondlivs kapitalsituation 
uttrycks och mäts enligt Solvens II som en 
kvot av kapitalbas i förhållande till riskbaserat 

kapitalkrav. Länsförsäkringar Fondlivs kapital-
kvot per 31 december 2018 uppgick till 135 
(152) procent. Kapitalkvoten minskade på 
grund av den negativa marknadsutvecklingen 
i slutet av 2018 samt av åtaganden i ett för-
nyat långsiktigt serviceavtal med Länsför-
säkringar Liv.

Länsförsäkringar Fondlivs fondförsäkring 
och garantiförvaltning
Fondförsäkring
Marknadsutvecklingen var överlag positiv under 
en större del av året men under fjärde kvartalet 
vände utvecklingen, vilket resulterade i negativ 
avkastningsutveckling på många marknader un-
der 2018. Denna utveckling avspeglade sig även 
för fondutbudet. I det totala fondutbudet ut-
vecklades knappt 90 procent av fonderna nega-
tivt. 70 procent av fonderna sjönk med mellan 0 
och 10 procent och 18 procent sjönk med mer 
än 10 procent. Fonder med inriktning mot aktier 
i Kina, Asien och europeiska småbolag hör till de 
kategorier som hade den svagaste utvecklingen. 
Drygt tio procent av fonderna utvecklades posi-

tivt där Länsförsäkringars Fastighetsfond hade 
den starkaste utvecklingen och steg med drygt 
13 procent. Övriga fonder som hade en positiv 
utveckling under året tillhörde kategorierna lä-
kemedel och teknologi med en avkastning runt 
10 procent. 

Länsförsäkringar Fondliv arbetar kontinu-
erligt med att realisera en ny fondstrategi 
som innebär förenklingar, men även större 
valfrihet för kunderna. Fondutbudet ska 
ökas, både i omfattning och kvalitet. Under 
2018 lanserades 19 nya fonder, vilket har 
medfört fler alternativ för kunderna att in-
vestera i olika aktie- och räntekategorier 
samt i fonder med hållbarhetsinriktning. 
Fonderna i det rekommenderade utbudet 
granskas och utvärderas noggrant utifrån 
bland annat förvaltningsorganisation, av-
kastning och hållbarhet. Avkastningen i 
Länsförsäkringars fondutbud har varit kon-
kurrensmässigt stark under året, Söderberg 
& Partners placerade Länsförsäkringars 
fondutbud i avkastningstoppen. Fondutbudet 
rankas också högt inom hållbarhet. 

Länsförsäkringar erbjuder pensionssparande främst inom tjänstepension. Genom Länsförsäkringar Fondliv erbjuds fondförvaltning, garanti förvaltning och 
riskförsäkring inom personriskområdet. I Länsförsäkringar Liv sker ingen nyteckning, här förvaltas traditionell livförsäkring som är tecknad före september 2011. 
Länsförsäkringar Liv konsolideras inte i Länsförsäkringar AB, då bolaget bedrivs enligt ömsesidiga principer.   
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Garantiförvaltning
Länsförsäkringar Fondliv erbjuder förvaltning 
av pensionsförsäkringar med ett garantimo-
ment vad gäller inbetalda premier. Principen 
för garantin är att Länsförsäkringar garante-
rar en del av kundens inbetalda försäkrings-
kapital med möjlighet till ytterligare avkast-
ning. Från och med 1 februari 2019 har ett 
antal förändringar i sparformen gjorts för att 
göra den mer modern och anpassad till rå-
dande marknadsförhållanden. Syftet är att 
öka konkurrenskraften i erbjudandet och att 
skapa förutsättningar för att ge pensions-
kunderna en trygg och långsiktig avkastning 
på sitt sparande. 

Tillgångarna fördelas mellan räntebärande 
placeringar, aktier och alternativa investe-
ringar där ränteandelen alltid ska vara minst 
40 procent. Placeringarna per 31 december 
2018 bestod av 65 procent räntebärande 
 placeringar och 35 procent aktier. 

Det förvaltade kapitalet uppgick till 3,2 
(3,1) Mdkr. 

Avkastningen uppgick till -4,0 (6,0) procent.

Länsförsäkringar Livs resultat
Länsförsäkringar Livs resultat uppgick till 
609 (3 121) Mkr. Resultatförändringen jämfört 
med 2017 berodde till stor del på lägre kapi-
talavkastning, främst på grund av svaga 
börsmarknader under fjärde kvartalet, och 
negativ ränteutveckling under 2018.

Trots svaga kapitalmarknader i slutet av 
året var resultatet för 2018 positivt, främst 
på grund av ett riskresultat om 503 Mkr, vill-
korsändringar till Nya Trad samt ändrade an-
taganden för beräkning av den försäkrings-
tekniska skulden. Villkorsändringar till Nya 
Trad bidrog positivt till resultatet under 2018 
genom minskade försäkringstekniska avsätt-
ningar. Utöver detta bidrog även värdeök-
ningar på alternativa tillgångar, främst fast-
igheter och skog, till årets resultat.

Resultatet påverkades negativt av att långa 
marknadsräntor föll med runt 20 baspunkter 
under 2018 och att diskonteringsräntan för 
skulden därför minskade under året. Föränd-
ringar i marknadsräntor påverkar resultatet i 
Länsförsäkringar Liv eftersom framtida åtag-
anden diskonteras med marknadsräntan. 
Bolaget skyddar sig dock i stor utsträckning 
mot resultateffekten av ränteförändringar 
genom att tillgångar och skulder matchas mot 
varandra. Förutom fallande marknadsräntor 
påverkades diskonteringen negativt av att den 
långsiktiga jämnviktsräntan (UFR) sänktes med 
0,15 procent, från 4,2 procent till 4,05 procent. 
UFR påverkar diskonteringen av skulden för 
löptider över 10 år. Totalt sett innebar fallande 
räntor, negativa räntor och reducerad UFR en 
resultateffekt netto om -0,9 Mdkr för 2018.

Under året minskade skulden till försäkrings-
tagarna med 5,0 (2,0) Mdkr, främst till
följd av negativa kassaflöden, genom att ut-
betalningar och utflyttat kapital översteg
premieinbetalningar.

Driftskostnaderna minskade och uppgick 
till 412 (417) Mkr.

Kapitalavkastningen var positiv för Gamla 
Trad och negativ för Nya Trad och Nya Värl-
den och uppgick totalt till -0,5 (5,5) Mdkr. 

Länsförsäkringar Liv konsolideras inte i 
Länsförsäkringar AB, då bolaget bedrivs en-
ligt ömsesidiga principer.

Kapitalsituation
Länsförsäkringar Livs kapitalsituation ut-
trycks och mäts enligt Solvens II som en 
kvot av kapitalbas i förhållande till riskbase-
rat kapitalkrav. Länsförsäkringar Livs kapi-
talkvot per 31 december 2018 uppgick till 
200 (207) procent. Minskningen av kapital-
kvoten berodde främst på att kapitalbasen 
har minskat något under året på grund av 
svagare kapitalmarknader under det fjärde 
kvartalet.

 Konsolideringsgraden beräknas som re-
lationen mellan totalt kapital och försäk-
ringskapital. Konsolideringsgraden per den 
31 december 2018 uppgick till 105 (117) pro-
cent i Nya Trad och 124 (123) procent i Gamla 
Trad.

Länsförsäkringar Livs traditionella 
förvaltning
Länsförsäkringar Liv, vilket är stängt för ny-
teckning, förvaltar traditionell livförsäkring 
åt sina kunder i fyra bestånd; Nya Trad, Gam-
la Trad, Nya Världen och Försäkrad Pension. 
Totalt förvaltat kapital uppgick till 109 (115) 
Mdkr per 31 december 2018.

Nya Trad
Genom Nya Trad erbjuds kunderna i Gamla 
Trad, Nya Världen och Försäkrad Pension att 
förändra villkoren i befintliga försäkringar så 
att lägre garantier möjliggör ökad flexibilitet i 
kapitalförvaltningen. Förvaltat kapital i Nya 
Trad uppgick till 22 (21) Mdkr. Placeringarna 
per 31 december 2018 bestod av 59 procent 
räntebärande placeringar, 34 procent aktier, 
5 procent alternativa investeringar och 2 
procent fastigheter. Under 2018 har place-
ringsmixen och risken i placeringsportföljen 
varit relativt oförändrad.

Kapitalavkastningen uppgick till -0,6 (6,4) 
procent. Räntebärande placeringar, fastighe-
ter och alternativa investeringar bidrog posi-
tivt till avkastningen medan aktier bidrog ne-
gativt. Sedan starten 2013 har avkastningen i 
genomsnitt uppgått till 4,9 procent per år.
Återbäringsräntan var per 31 december 2018 

5 (6) procent. Återbäringsräntan sänktes 
från 6 till 5 procent per den 1 oktober 2018. I 
samband med detta gjordes en extra tilldel-
ning av återbäring med 5 procent. Sedan 
starten 2013 har återbäringsräntan i genom-
snitt varit 7,1 procent per år. Per den 1 januari 
2019 sänktes återbäringsräntan i Nya Trad 
från 5 till 3 procent.

Gamla Trad
I Gamla Trad förvaltar Länsförsäkringar Liv 
ett kapital om 77 (81) Mdkr för kundernas 
räkning. Risktagandet i placeringsportföljen i 
Gamla Trad syftar i första hand till att säker-
ställa att den garanterade återbäringen kan 
infrias även vid en negativ marknadsutveck-
ling. Samtidigt tas en balanserad risk i syfte 
att möjliggöra en rimlig avkastning på kun-
dernas sparade kapital. 

Placeringarna i Gamla Trad per 31 decem-
ber 2018 bestod av 88 procent räntebärande 
värdepapper, 6 procent aktier och resteran-
de andel utgjordes av fastigheter och alter-
nativa investeringar. Den totala risknivån i 
Gamla Trad minskades något under slutet av 
året då andelen aktier minskade till förmån 
för räntebärande placeringar.

Kapitalavkastningen uppgick till 0,9 (2,7) 
procent.

Återbäringsräntan var per 31 december 
2018 3 (2) procent. Återbäringsräntan höjdes 
från 2 till 3 procent den 1 september 2018.

Nya Världen  
Nya Världen är en traditionell försäkring där 
kunderna tar del av värdeförändringar på ak-
tiemarknaden och samtidigt är garanterade 
att över tid få tillbaka minst de premier som 
betalats in, efter avdrag för driftskostnader 
och avkastningsskatt. Förvaltat kapital upp-
gick till 10 (12) Mdkr. 

I förvaltningsformen Nya Världen kan 
placeringsmixen variera inom fastställda in-
tervall där andelen aktier utgör 60-80 pro-
cent, resterande del utgörs av räntebärande 
placeringar. Per den 31 december 2018 upp-
gick aktieandelen till 66 procent. Aktieande-
len minskades med 4 procentenheter under 
november.

Kapitalavkastningen uppgick till -7,8 (13,3) 
procent.

Försäkrad Pension 
Förvaltat kapital i Försäkrad Pension uppgick 
till 1,0 (1,9) Mdkr. Under 2018 har kunder med 
Försäkrad Pension erbjudits att flytta till Nya 
Trad. Erbjudandet har mottagits positivt och 
kunder med totalt över 800 Mkr har flyttat 
sina försäkringar till Nya Trad. 

Länsförsäkringsgruppen 
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Fastighetsförmedling

Länsförsäkringar kan genom Läns-
försäkringar Fastighetsförmedling 
erbjuda en helhet för en trygg bo-
stadsaffär; fastighetsförmedling, 
bank och försäkring samlat på ett 
ställe. Fastighetsförmedlingen är 
ett viktigt kundmöte även för för-
säljning av bolån och försäkring.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har 
165 bobutiker runt om i landet. Antal medar-
betare ökade med 11 procent under 2018 till 
816, varav 579 mäklare. Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling är marknadens tredje 

största aktör och Sveriges snabbast växande 
mäklarkedja och hade för tredje året i rad de 
mest nöjda kunderna enligt Svenskt Kvali-
tetsindex kundnöjdhetsmätning 2018 inom 
fastighetsmäklarbranschen. 

Fastighetsförmedlingen är en integrerad 
del av det lokala länsförsäkringsbolagets 
helhetserbjudande. Målet är att erbjuda mer 
än bara förmedling och försäljning av bostä-
der. Verksamheten bedrivs i franchiseform 
där det lokala länsförsäkringsbolaget är 
franchisegivare för den lokala bobutiken. Det 
innebär även att Länsförsäkringar Fastig-
hetsförmedling skiljer sig från andra riks-
täckande fastighetsmäklarkedjor genom att 
alltid vara lokalt förankrat.

Marknadsandelar och antal 
förmedlade småhus 2018*
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Antal småhus och bostadsrätter förmedlade 
av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Småhus förmedlade av Läns för säkringar 
Fastighetsförmedling där lån placerats  
i Länsförsäkringar Hypotek

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings 
marknadsandel förmedlade småhus*

 Totalt värde, Mdkr

 Antal sålda bostäder

 Marknadsandel, %

 Lånesumma, Mkr

 Antal lån

 Fastighetsbyrån 26,5% (18 793)

 Svensk Fastighetsförmedling 14,5% (10 326)

 Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 12,2% (8 680)

 Mäklarhuset 4,9% (3 513)

 SkandiaMäklarna 4,3% (3 075)

 Bjurfors 3,7% (2 638)

 HusmanHagberg 3,3% (2 315)

 ERA 1,5% (1 037)

 Mäklarringen 1,3% (904)

 Hemverket 1,1% (795)

 Övriga mäklare och privat 26,7% (18 963)

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings för-
säljning under 2018 visar på den högsta 
marknadsandelen i företagets historia. Från 
januari till december steg marknadsandelen 
från 11,5 till 12,2 procent för småhus och från 
9,6 till 10,3 procent för bostadsrätter, vilket 
också är den största ökningen i branschen*.

Totalt förmedlades 21 790 objekt 2018, 
varav 11 643 (11 893) bostadsrätter och 9 168 
(8 769) småhus. Provisionsintäkterna uppgick 
till 890 (898) Mkr. Anledningen till att provi-
sionsintäkterna förblev relativt oförändrade 
trots den ökade marknadsandelen var den 
oroliga bostadsmarknaden där färre bostä-
der mäklades än föregående år. Det sam-
manlagda försäljningsvärdet under perioden 
uppgick till 47,3 (48,7) Mdkr. Totalmarknaden 
för småhus minskade under året, antalet lag-
farter uppgick till 71 039 (71 472). 

Försäljningen av småhus resulterade i 
bottenlån i Länsförsäkringars bolåneinstitut 
på 4,0 (3,5) Mdkr, fördelat på 1 812 (1 766) af-
färer. En motsvarande volym genererades för 
bostadsrätter.
*Statistiken för marknadsandelar gällande småhus baseras på 
Värderingsdatas sammanställning av lagfarter (rullande 12 måna-
der). Motsvarande siffror för bostadsrätter baseras på borttagna 
bostadsrättsobjekt på Hemnet (kalenderåret 2018).

Länsförsäkringar erbjuder fastighetsförmedling genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Verksamheten bedrivs i franchiseform där länsförsäkringsbolagen är 
franchisegivare till 165 lokala bobutiker runt om i landet.

Länsförsäkringsgruppen 
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Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat

Länsförsäkringar AB-koncernens rörelsere-
sultat uppgick till 2 351 (2 825) Mkr. Räntabili-
teten på eget kapital uppgick till 9 (11) procent.

Rörelseresultatet för Sakkoncernen upp-
gick till 460 (1 028) Mkr. Resultatförändringen 
beror främst på en positiv ersättning om 260 
Mkr under första kvartalet 2017, för överförd 
olycksfall- och sjukaffär till länsförsäkrings-
bolagen, samt betydande positiva avvecklings-
vinster 2017 på tidigare års skadereserver. 
Premieintäkter efter avgiven återförsäkring 
ökade med 5 procent till 5 891 (5 623) Mkr. 
Totalkostnadsprocenten uppgick till 94 (88). 

Bankkoncernens rörelseresultat uppgick 
till 1 510 (1 599) Mkr. Resultatet påverkas av 
engångsposter om 407 Mkr relaterade till 
slutfasen av arbetet med att ersätta bankens 
IT-plattform. Räntenettot ökade med 13 pro-
cent och uppgick till 4 497 (3 996) Mkr främst 
till följd av ökade volymer. 

Rörelseresultatet för Länsförsäkringar 
Fondliv ökade till 673 (600) Mkr. Nettoflöde 
av premie och kapital under 2018 var positivt 
om 2 444 (3 225) Mkr. Men på grund av nega-
tiv avkastning, till följd av ett ogynnsamt 
börsklimat i slutet av året, minskade det 

 totala förvaltade kapitalet till 126 (128) Mdkr 
per 31 december 2018. 

Länsförsäkringar AB-koncernens kapi-
talavkastning hänförlig till försäkringsrörel-
sen och moderbolagets tillgångar uppgick till 
2,5 (4,3) procent. Fastigheter, som vid ut-
gången av året uppgick till 26 (23) procent av 
placeringstillgångarna, hade under året hög 
avkastning och bidrog med 3,9 (2,8) procent-
enheter till kapitalavkastningen. Detta var 
främst drivet av positiv marknadsvärdeför-
ändring av fastighetsinnehaven. Inom ränte-
portföljen, som totalt bidrog negativt med 
-0,2 (0,7) procentenheter till kapitalavkast-
ningen, var det främst vidgade amerikanska 
kreditspreadar och stigande amerikanska 
räntor som bidrog negativt. Aktieportföljens 
bidrag under perioden var negativt med -0,8 
(1,0) procentenheter till kapitalavkastningen. 
Även valuta bidrog negativt med -0,4 (-0,2) 
procentenheter. Det negativa bidraget här-
rör främst från kostnaden att skydda port-
följens exponering i amerikanska innehav.

Kapitalsituation
Länsförsäkringar AB-koncernens eget kapi-
tal ökade under andra halvåret 2018 med 
1 123 Mkr till 26 867 Mkr.

Länsförsäkringar AB-koncernen är ett fi-
nansiellt konglomerat. Koncernens företag 
omfattas av regler om gruppsolvens enligt 
lagstiftning om finansiella konglomerat, lag-
stiftning för försäkringsverksamhet och lag-
stiftning för bankverksamhet.

Per 31 december 2018 var kapitalöver-
skottet i Länsförsäkringar AB-koncernen en-
ligt regler om finansiella konglomerat 10,0 
Mdkr, vilket var en minskning med 0,8 Mdkr 
under halvåret. Kapitalbasen uppgick till 43,9 
Mdkr och kapitalkravet till 33,9 Mdkr. Kapital-
situationen enligt försäkringsregler var den-

samma som kapitalsituationen enligt regler 
om finansiella konglomerat per 31 december 
2018. Minskningen av kapitalöverskottet i 
Länsförsäkringar AB-koncernen berodde 
främst på en minskning av Länsförsäkringar 
Fondlivs kapitalkvot till 135 (152) procent per 
31 december 2018. Kapitalkvoten minskade 
på grund av den negativa marknadsutveck-
lingen i slutet av 2018 samt av åtaganden i 
ett förnyat långsiktigt serviceavtal med 
Länsförsäkringar Liv.

Kärnprimärkapitalrelationen för konsoli-
derad situation*, den grupp som omfattas av 
gruppregler för bankverksamhet, var 15,7 
procent vid utgången av 2018. Från och med 
31 december 2018 förändrades, till följd av 
beslut av Finansinspektionen, tillämpningen 
av riskviktsgolvet för svenska bolån. Detta 
innebär att kapitalrelationerna minskar från 
och med denna period. Överskottet mot re-
gulatoriska krav räknat i kronor påverkas 
inte av metodändringen.

Kapitalsituationen i Länsförsäkringar ABs 
direktägda konsoliderade dotterbolag visas i 
följande tabell.

Dotterbolagens kapitalsituation

2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31

Länsförsäkringar Sak  
Försäkrings AB

Kapitalkvot, % 228 233 221

Länsförsäkringar Fondliv  
Försäkrings AB

Kapitalkvot, % 135 151 152

Länsförsäkringar  
Bankkoncernen

Kärnprimärkapital-
relation, % 14,2** 25,9 24,3

*  Länsförsäkringar Bankkoncernen konsoliderad med Länsförsäk-
ringar AB och fastighetsbolaget Utile Dulci 2 HB. 

**   Från och med 2018-12-31 ändrades tillämpningen av riskviktsgolvet 
för svenska bolån, vilket minskar kapitalrelationerna från och med 
denna period.

Länsförsäkringar AB

 • Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat uppgick till 2 351 (2 825) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick 
till 9 (11) procent.

 • Länsförsäkringar AB-koncernens eget kapital uppgick till 26 867 Mkr.

 • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Sakkoncernen uppgick till 460 (1 028) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven åter-
försäkring ökade 5 procent till 5 891 (5 623) Mkr. Totalkostnads procenten uppgick till 94 (88). 

 • Moderbolagets nettoomsättning ökade till 3 235 (2 948) Mkr.

Året i korthet Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2017.

Länsförsäkringar AB med dotterbolag bedriver på länsförsäkringsbolagens uppdrag gemensamma affärer inom bank och försäkring, strategiskt utvecklingsarbete och 
service på områden som ger skalfördelar och effektivitet. Länsförsäkringar ABs sakförsäkringsaffär är indelad i tre affärsområden: Agria (djur- och grödaförsäkring), 
Hälsa samt Återförsäkring och Special.
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Sakförsäkring
Länsförsäkringar ABs sakförsäkringsaffär 
utgörs framförallt av hälsa-, djur- och grö-
daförsäkring, viss transport-, ansvars-, 
egendoms- och motorförsäkring, samt inter-
nationell återförsäkring. Länsförsäkringar 
Sak hanterar också länsförsäkringsgruppens 
gemensamma återförsäkringsskydd.

Rörelseresultatet för Länsförsäkringar 
Sakkoncernen uppgick till 460 (1 028) Mkr 
och totalkostnadsprocenten ökade till 94 
(88). Försäkringsrörelsens tekniska resultat 
uppgick till 402 (977) Mkr. Försäkringsersätt-
ningar efter avgiven återförsäkring uppgick 
till 4 196 (3 764) Mkr, och skadeprocenten 
ökade till 71 (67). Driftskostnadsprocenten 
uppgick till 22 (21).

Resultatförändringen jämfört med före-
gående år beror främst på en positiv ersätt-
ning under första kvartalet 2017 om 260 Mkr, 
redovisad som övrig intäkt, för del av olycks-
fall- och sjukaffären som överfördes från 
Länsförsäkringar Sak till länsförsäkringsbo-
lagen. Dessutom innehöll resultatet föregå-
ende år betydande positiva avvecklingsvin-
ster på tidigare års skadereserver. Även 2018 
års avvecklingsresultat var positivt, med va-
rierande effekt inom olika affärer, men på en 
lägre nivå än 2017. Skadekostnader exklusive 
avvecklingsresultat ökade något under 2018, 
främst på grund av resultatförsämring inom 
olycksfallsförsäkring. Nedskrivning av imma-
teriella tillgångar bidrog till förändringen i 
driftskostnadsprocent.  

Premieintäkterna efter avgiven återför-
säkring ökade med 5 procent till 5 891 (5 623) 
Mkr. Premieintäkterna ökade trots att förny-
else av olycksfall- och sjukförsäkring vuxen 
sker i länsförsäkringsbolagen från och med 
2017. Av sakförsäkringsrörelsens tre affärs-
områden var tillväxten störst inom Agria där 
premievolymen ökade i samtliga affärer, med 
störst tillväxt i de utländska filialerna. 

Agria
Agrias försäkringstekniska resultat uppgick 
till 224 (279) Mkr. Agria redovisade ett starkt 
men något svagare resultat jämfört med fö-
regående år. Detta främst till följd av etable-
ringskostnader för den filial som öppnades i 
Frankrike under våren 2018 samt lägre av-
vecklingsvinster. Agrias till affärsvolym 
största affär, försäkring av svenska säll-
skapsdjur, fortsatte att leverera ett stabilt 
resultat, dock med något högre skadekost-
nader än föregående år. Resultatet i Storbri-
tannien hade en fortsatt positiv utveckling 
medan skadekostnader i Norge och Danmark 
var något högre än föregående år. 

Hälsa
Det försäkringstekniska resultatet uppgick 
till 96 (461) Mkr. Resultatförändringen berod-
de främst på att resultatet föregående år 
innehöll betydande positiva avvecklingsre-
sultat. Resultatet för den del av sjukförsäk-
ringsaffären som inte överfördes till länsför-
säkringsbolagen 2017 förbättrades till följd 
av premiejusteringar och översyn av villkor. 
Även resultatet för sjukvårdsförsäkring var 
starkare än föregående år. Resultatet för 
olycksfallsförsäkring försämrades däremot 
till följd av högre skadekostnader innevaran-
de år och reservförstärkningar för tidigare 
års skador.    

Återförsäkring och Special
Det försäkringstekniska resultatet för Åter-
försäkring och Special uppgick till 84 (9) Mkr. 
Resultatet för ansvarsförsäkring förbättra-
des, främst till följd av att resultatet föregå-
ende år innehöll höga avvecklingsförluster. 
Internationell mottagen återförsäkring hade 
höga skadekostnader från bland annat brän-
der i Kalifornien och den japanska tyfonen 
Jebi. Resultatet för länsförsäkringsgruppens 
interna återförsäkring, där Länsförsäkringar 
Sak deltar med en 15 procentig andel av 
mottagen återförsäkring, drabbades av öka-
de skadekostnader, främst från sommarens 
skogsbränder och översvämningar, men re-
sultatet var ändå starkare än föregående år 
till följd av positiva avvecklingsresultat.
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Agria Hälsa Återförsäkring och Special

Övrigt

Sakkoncernens försäkrings tekniska resultat

Sakkoncernens kapitalavkastning uppgick till 
3,8 (4,5) procent. Fastigheter, som vid ut-
gången av 2018 uppgick till 32 (27) procent av 
placeringstillgångarna bidrog med 4,9 (3,6) 
procentenheter till kapitalavkastningen, 
främst drivet av positiva marknadsvärdeför-
ändringar. Ränteportföljen, som har en kort 
duration, bidrog negativt med -0,1 (0,9) pro-
centenheter, främst på grund av vidgade 
amerikanska kreditspreadar och stigande 
amerikanska räntor. Aktieportföljens bidrag 

var negativt med -0,5 (0,3) procentenheter. 
Valuta bidrog negativt med -0,5 (-0,2) pro-
centenheter till kapitalavkastningen, främst 
från kostnaden att skydda portföljens expo-
nering i amerikanska innehav.

Bank
Rörelseresultatet för Länsförsäkringar Bank-
koncernen, som ingår i Länsförsäkringar 
AB-koncernen, uppgick till 1 510 (1 599) Mkr. 
Resultatet påverkas av engångsposter om 
407 Mkr relaterade till slutfasen av arbetet 
med att ersätta bankens IT-plattform. Rän-
tenettot ökade med 13 procent och uppgick 
till 4 497 (3 996) Mkr främst till följd av ökade 
volymer. Mer information om Länsförsäk-
ringar Bank finns att läsa på sidorna 6-7. 

Fondförsäkring
Rörelseresultatet för Länsförsäkringar Fondliv 
ökade till 673 (600) Mkr. Nettoflöde av premie 
och kapital under 2018 var positivt om 2 444 
(3 225) Mkr. Men på grund av negativ avkast-
ning, till följd av ett ogynnsamt börsklimat i 
slutet av året, minskade det totala förvaltade 
kapitalet till 126 (128) Mdkr per 31 december 
2018. Mer information om Länsförsäkringar 
Fondliv finns att läsa på sidorna 8-9. 

Moderbolaget
Resultat efter finansiella poster för Länsför-
säkringar AB-koncernens moderbolag uppgick 
till 1 328 (1 638) Mkr. Resultatet påverkades 
positivt av utdelningar och koncernbidrag från 
Länsförsäkringar Fondliv om 850 (750) Mkr 
och från Länsförsäkringar Sak om 460 (500) 
Mkr. Nettoomsättningen ökade till 3 235 
(2 948) Mkr.

Länsförsäkringar AB-koncernens resultat 
Jul-dec 2018 jämfört med Jan-jun 2018
Rörelseresultatet i Länsförsäkringar AB-
koncernen uppgick till 975 (1 376) Mkr.

Rörelseresultatet i Sakkoncernen upp-
gick till 167 (295) Mkr. Försäkringstekniskt re-
sultat minskade till 184 (218) Mkr, främst på 
grund av lägre avvecklingsvinster på tidigare 
års affär jämfört med första halvåret samt 
högre driftskostnader, bland annat till följd 
av nedskrivning av immateriella tillgångar. 
Totalkostnadsprocenten uppgick till 94 (93). 
Premieintäkterna efter avgiven återförsäk-
ring uppgick till 3 008 (2 884) Mkr. Kapitalav-
kastningen var sämre under andra halvåret 
jämfört med första halvåret, främst till följd 
av negativ utveckling i aktieportföljen. 

Bankkoncernens rörelseresultat uppgick 
till 622 (888) Mkr. Räntenettot uppgick till 
2 304 (2 193) Mkr. Resultatet påverkas av en-
gångsposter om 407 Mkr relaterade till slut-
fasen av arbetet med att ersätta bankens 
IT-plattform. 
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Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat 
ökade till 385 (288) Mkr. Under det första 
halvåret påverkades rörelseresultatet nega-
tivt av en nedskrivning om drygt 100 Mkr i 
samband med införandet av en ny modell för 
aktivering och avskrivning av förutbetalda 
anskaffningskostnader.  Det totala förvalta-
de kapitalet minskade till 126 (135) Mdkr per 
31 december 2018. Minskningen förklaras av 
negativ avkastning till följd av ett ogynnsamt 
börsklimat i slutet av året.

Moderbolagets resultat efter finansiella 
poster uppgick till 32 (1 297) Mkr. Resultatet 
påverkades främst av koncernbidrag om 150 
(1 310) Mkr och av nedskrivning av immateri-
ella tillgångar om 61 (0) Mkr.

Övriga händelser 
Den 10 september 2018 tillträdde Fredrik
Bergström posten som verkställande direk-
tör i Länsförsäkringar AB. 

Verksamhetens risker och  
osäkerhetsfaktorer
Länsförsäkringar AB-koncernens verksamhet 
inom bank och försäkring ger upphov till olika 
typer av risker, av vilka bankkoncernens kre-
ditrisker och sak- och fondförsäkringsdotter-
bolagens försäkrings- och marknadsrisker är 
de mest framträdande. Vid sidan av dessa är 
cyberrisker och klimatrisker två områden 
som fått ökat fokus över tid.

Kreditrisken inom Länsförsäkringar Bank-
koncernen påverkas främst av det ekonomiska 
läget i Sverige eftersom all utlåning sker lo-
kalt. Bankkoncernen är även exponerad för 
likviditetsrisk och viss marknadsrisk. Kredit-
förlusterna är fortsatt låga och verksamhet-
ens refinansiering fungerar väl. Sedan 2014 
finns en avräkningsmodell avseende det 
åtagande som länsförsäkringsbolagen har 
när det gäller kreditförluster för förmedlad 

affär. Modellen innebär att länsförsäkrings-
bolagen vid reserveringstillfället täcker 80 
procent av reserveringsbehovet genom av-
räkning mot en buffert av upparbetad för-
medlingsersättning.

Marknadsrisker uppstår framför allt i 
Länsförsäkringar Fondliv genom att det indi-
rekt finns en exponering mot marknadsrisk 
då de framtida intäkterna i fondförsäkrings-
verksamheten är beroende av utvecklingen 
på finansmarknaden. Länsförsäkringar Saks 
marknadsrisk är mindre omfattande och 
härrör till övervägande del från bolagets pla-
ceringstillgångar.

Livförsäkringsriskerna utgörs framför allt 
av annullationsrisk i Länsförsäkringar Fond-
liv, det vill säga risken för lägre framtida av-
giftsintäkter till följd av att kunder lägger 
sina försäkringar i fribrev eller flyttar till ett 
annat försäkringsbolag.

Skadeförsäkringsriskerna uppkommer via 
affär inom Länsförsäkringar Sak, som bedri-
ver en väldiversifierad affär med allt från 
transportförsäkring och återförsäkring till 
djurförsäkring i dotterbolaget Agria. Dessa 
risker återförsäkras i hög utsträckning.

De risker som uppstår direkt i moderbo-
laget Länsförsäkringar AB är primärt hänför-
liga till bolagets placering av likviditet och till 
den affärsstödjande verksamhet som bedrivs 
för dotterbolagens och länsförsäkringsbola-
gens räkning. 

Cyberrisker uppstår i verksamhetens an-
vändning och överföring av digital data. Kli-
matrisker till följd av klimatförändringar, kan 
direkt eller indirekt öka övriga risker till ex-
empel genom ökade försäkringsskador, fi-
nansiella förluster eller skada på varumärket.
Länsförsäkringar AB med försäkringsdotter-
bolag har Finansinspektionens tillstånd att 
beräkna kapitalkrav för försäkringsverksam-
het med en partiell intern modell. Kapitalkrav 

för merparten av marknadsrisker, skadeför-
säkringsrisker och sjukförsäkringsrisker be-
räknas med en intern modell, medan kapital-
krav för övriga risker beräknas enligt stan-
dardformeln. Även Länsförsäkringar Bank 
har Finansinspektionens godkännande för att 
använda en Intern Risk Klassificerings mo-
dell (IRK) för mätning av kreditrisk för beräk-
ning av kapitalkrav.

De risker koncernen och moderbolaget är 
exponerade mot har inte förändrats väsent-
ligt sedan 31 december 2017. En mer ingåen-
de beskrivning av dessa risker, samt hur de 
hanteras, finns i årsredovisningen 2017 i kon-
cernens not 2 Risk- och kapitalhantering.

Resultatet av periodens verksamhet och den 
ekonomiska ställningen för Länsförsäkringar 
AB-koncernen och moderbolaget 31 decem-
ber 2018 framgår av efterföljande  finansiella 
rapporter med tillhörande  noter. 
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Resultaträkning för Länsförsäkringsgruppen Sakförsäkring

Mkr
Jan-dec 

2018
Jul-dec 

2018
Jan-jun 

2018
Jan-dec 

2017

Premieintäkt, efter avgiven återförsäkring 26 752 13 616 13 136 25 504

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 429 185 244 356

Försäkringsersättningar, efter avgiven återförsäkring –20 210 –10 046 –10 164 –18 571

Driftskostnader –5 102 –2 570 –2 532 –4 629

Övriga tekniska intäkter/kostnader –88 –58 –30 –130

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  
före återbäring och rabatter 1 781 1 126 655 2 529

Återbäring och rabatter –794 –637 –157 –1 798

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  
efter återbäring och rabatter 986 489 497 731

Total kapitalavkastning 1 773 –2 098 3 871 6 969

Kapitalavkastning överförd till försäkringsrörelsen –584 –234 –350 –434

Övriga intäkter/kostnader 99 47 52 –189

Rörelseresultat 2 275 –1 796 4 071 7 078

Balansräkning för Länsförsäkringsgruppen Sakförsäkring

Mkr 31 dec 2018 31 dec 2017

TILLGÅNGAR

Aktier och andelar 42 106 42 381

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 30 393 29 475

Övriga placeringstillgångar 32 306 29 573

Summa placeringstillgångar 104 806 101 429

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 10 507 10 447

Fordringar och andra tillgångar 13 810 11 147

Kassa och bank 4 480 5 340

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 534 1 548

SUMMA TILLGÅNGAR 135 137 129 911

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 59 381 54 950

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 57 628 57 114

Andra avsättningar och skulder 15 069 14 748

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 058 3 100

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 135 137 129 911

Länsförsäkringsgruppen Sakförsäkring 
Finansiella rapporter

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag samt det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringsgruppen är i 
juridisk mening inte en koncern. Huvuddelen av sakförsäkringsaffären inom gruppen tecknas av länsförsäkringsbolagen. Den affär som bedrivs inom Länsför-
säkringar ABs sakförsäkringskoncern är hälsaförsäkring, djurförsäkring, avgiven och mottagen återförsäkring samt viss transport-, ansvars-, egendoms- och 
motorförsäkring. Resultatet av länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och sakförsäkrings-
verksamheten inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Även resultatet för moderbolaget Länsförsäkringar AB ingår. Innehavet och värdeförändringen av Länsför-
säkringar AB-aktien samt mellanhavanden mellan länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB-koncernen har eliminerats. De 23 länsförsäkringsbolagen och 
Länsförsäkringar AB-koncernen tillämpar godkända internationella redovisningsstandarder (IFRS).

Länsförsäkringsgruppen 
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Nyckeltal för Länsförsäkringar AB-koncernen

Mkr
Jan-dec 

2018
Jul-dec 

2018
Jan-jun 

2018
Jan-dec 

2017

Koncernen

Rörelseresultat 2 351 975 1 376 2 825

Periodens resultat 2 190 1 071 1 119 2 250

Räntabilitet på eget kapital, % 1) 9 8 11 11

Totala tillgångar, Mdkr 507 507 510 474

Eget kapital per aktie, kronor 2) 2 462 2 462 2 355 2 269

Konsolideringskapital 3) 29 573 29 573 28 672 27 740

Konsolideringsgrad, % 4) 479 479 476 467

Kapitalbas för gruppen (FRL) 5) 43 870 43 870 45 988 44 172

Solvenskapitalkrav för gruppen (FRL) 5) 33 874 33 874 35 182 33 441

Kapitalbas för det finansiella konglomeratet 6) 43 870 43 870 45 988 44 172

Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet 6) 33 874 33 874 35 182 33 441

Försäkringsrörelsen 7)

Skadeförsäkringsrörelsen

Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) 5 623 2 874 2 749 5 353

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 23 12 10 26

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 8) –3 666 –1 891 –1 775 –3 272

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 344 155 189 916

Premieinkomst skadeförsäkring

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 7 302 2 370 4 932 7 124

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring 5 703 2 342 3 361 5 498

Livförsäkringsrörelsen

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) 510 178 332 477

Avgifter avseende finansiella avtal 755 376 379 724

Kapitalavkastning netto –133 –135 2 121

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) –271 –108 –163 –266

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 734 417 317 700

Försäkringsrörelsens rörelseresultat 9) 1 130 549 580 1 628

Nyckeltal

Omkostnadsprocent 10) 29 29 29 27

Driftskostnadsprocent 11) 23 23 22 21

Skadeprocent 12) 72 72 71 67

Totalkostnadsprocent 94 95 93 88

Förvaltningskostnadsprocent, livförsäkringsrörelse13) 0,9 0,9 0,9 0,9

Direktavkastning, % 14) 1,1 0,6 0,5 –0,2

Totalavkastning, % 15) 1,5 –0,4 1,9 4,3

Ekonomisk ställning

Placeringstillgångar, Mdkr 16) 14 14 14 14

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken, Mdkr 122 122 132 125

Försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring), Mdkr 9 9 9 8

Länsförsäkringar AB-koncernen

Länsförsäkringsgruppen 
Årsöversikt 2018 i sammandrag 16 Länsförsäkringar AB-koncernen, nyckeltal



Nyckeltal för Länsförsäkringar AB-koncernen, fortsättning

Mkr
Jan-dec 

2018
Jul-dec 

2018
Jan-jun 

2018
Jan-dec 

2017

Bankrörelsen

Räntenetto 4 497 2 304 2 193 3 996

Rörelseresultat 1 510 622 888 1 599

Periodens resultat 1 182 490 692 1 237

Räntabilitet på eget kapital, % 17) 8,3 6,6 10,3 10,0

Totala tillgångar, Mdkr 350 350 343 315

Eget kapital 16 106 16 106 15 674 14 328

K/I-tal före kreditförluster 18) 0,58 0,66 0,48 0,49

Placeringsmarginal, % 19) 1,30 1,30 1,30 1,32

Kärnprimärkapitalrelation bankkoncernen, % 14,2 23) 14,2 23) 25,9 24,3

Primärkapitalrelation bankkoncernen, % 20) 15,5 23) 15,5 23) 28,3 26,8

Total kapitalrelation bankkoncernen, % 21) 18,2 23) 18,2 23) 33,5 32,1

Kärnprimärkapitalrelation konsoliderad situation, % 15,7 23) 15,7 23) 24,7 23,3

Primärkapitalrelation konsoliderad situation, % 20) 16,5 23) 16,5 23) 26,1 24,8

Total kapitalrelation konsoliderad situation, % 21) 18,3 23) 18,3 23) 29,0 28,1

Kreditförlustnivå, % 22) 0,04 0,03 0,04 0,02

1)  Rörelseresultat och omvärdering av rörelsefastigheter med avdrag för 
schablonskatt 22,0 procent i relation till genomsnittligt eget kapital, justerat 
för poster inom eget kapital som redovisas i övrigt totalresultat exklusive 
omvärdering av rörelsefastigheter, samt justerat för primärkapitallån.

2)  Eget kapital, justerat för primärkapitallån, per aktie.

3)  Summan av eget kapital justerat för primärkapitallån, förlagslån och upp-
skjuten skatt.

4)  Konsolideringskapital i förhållande till 12 månaders premieinkomst efter 
avgiven återförsäkring.

5)  Gruppen enligt försäkringsrörelseregler består av moderbolaget Länsför-
säkringar AB, samtliga försäkringsföretag i koncernen, Länsförsäkringar 
Bank AB, Wasa Kredit AB, Länsförsäkringar Hypotek AB och Länsförsäkring-
ar Fondförvaltning AB. Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB ingår i gruppen 
trots att bolaget inte konsolideras i Länsförsäkringar AB-koncernen. Be-
räkningarna sker enligt den konsolideringsmetod som anvisas i EUs Solvens 
II-direktiv, dock att Länsförsäkringar Liv inräknas enligt sammanläggnings- 
och avräkningsmetoden i enlighet med tillstånd från Finansinspektionen.

6)  Det finansiella konglomeratet består av samma företag som gruppen enligt 
försäkringsrörelseregler, se fotnot 5. Beräkningarna för det finansiella 
konglomeratet sker enligt samma metod som för gruppen enligt försäk-
ringsrörelseregler. För det finansiella konglomeratet ska, till skillnad från 
gruppen enligt försäkringsrörelseregler, överförbarhet av överskott prövas 
även i andra reglerade företag än gruppens försäkringsföretag.

7)  Försäkringsrörelsens resultat, nyckeltal och ekonomisk ställning redovisas 
enligt lag om årsredovisning i försäkringsföretag och  Finansinspektionens 
författnings samling FFFS 2015:12.

8) Exklusive skaderegleringskostnader.

9)  I försäkringsrörelsens rörelseresultat ingår Länsförsäk ringar Sakkoncer-
nens och Länsförsäkringar Fondlivs kapitalavkastning och övriga icke-tek-
niska intäkter och kostnader.

10)  Driftskostnader och skaderegleringskostnader i procent av premieintäkt 
efter avgiven återförsäkring. Avser endast skadeförsäkring.

11)  Driftskostnader i procent av premieintäkt efter avgiven återförsäkring. 

Avser endast skadeförsäkring. Exklusive skaderegleringskostnader enligt 
Finansinspektionens föreskrift.

12)  Försäkringsersättningar i procent av premieintäkt efter avgiven återför-
säkring. Avser endast skadeförsäkring. Inklusive skaderegleringskostnader 
enligt Finansinspektionens föreskrift.

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

14)  Direktavkastning beräknas som summan av hyresintäkter från fastigheter, 
ränteintäkter, räntekostnader, utdelningar på aktier och andelar, förvalt-
ningskostnader i kapitalförvaltningen samt driftskostnader i fastigheter, i 
förhållande till det genomsnittliga värdet under perioden av försäkringsrö-
relsens placeringstillgångar och likvida medel.

15)  Totalavkastning beräknas som summan av direkt avkastning och värde-
förändring i placeringsportföljen, i förhållande till placeringstillgångarnas 
genomsnittliga verkliga värde under perioden. Avser skadeförsäkring och 
livförsäkring.

16)  Placeringstillgångar består av rörelsefastigheter, aktier och andelar i 
intresseföretag, aktier och andelar, obligationer och andra räntebärande 
värdepapper, derivat (tillgångar och skulder), likvida medel samt ränte-
bärande skulder.

17)  Rörelseresultat med avdrag för schablonskatt 22,0 procent i relation till 
genomsnittligt eget kapital, justerat för värdeförändringar på finansiella 
tillgångar som redovisas i övrigt totalresultat.

18)  Summa kostnader före kreditförluster i förhållande till summa intäkter.

19)  Räntenetto i relation till genomsnittlig balansomslutning.

20)  Utgående primärkapital i relation till utgående riskvägt belopp.

21)  Utgående kapitalbas i relation till utgående riskvägt belopp.

22)  Kreditförluster netto för lånefordringar (på årsbasis) i relation till utlåning 
till allmänheten och kreditinstitut efter reserveringar vid periodens utgång.

23)  Från och med 2018-12-31 ändrades tillämpningen av riskviktsgolvet för 
svenska bolån, vilket minskar kapitalrelationerna från och med denna 
period.

Länsförsäkringsgruppen 
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Rapport över resultat för Länsförsäkringar AB-koncernen

Mkr
Jan-dec 

2018
Jul-dec 

2018
Jan-jun 

2018
Jan-dec 

2017

Premier före avgiven återförsäkring 7 690 3 797 3 893 7 420

Återförsäkrares andel av premieintäkter –1 590 –758 –832 –1 618

Premier efter avgiven återförsäkring 6 100 3 039 3 061 5 802

Ränteintäkter 5 229 2 675 2 554 4 566

Räntekostnader –729 –370 –359 –573

Räntenetto 4 500 2 305 2 195 3 994

Värdeökning på fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstaga-
ren bär risken –4 539 –10 208 5 669 10 177

Utdelningar i placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren  
bär risken 8 8 – 6

Kapitalavkastning, netto  -26 –132 106 295

Provisionsintäkter 2 937 1 501 1 436 2 987

Övriga rörelseintäkter 2 346 1 271 1 075 2 466

Summa rörelseintäkter 11 327 –2 215 13 542 25 726

Försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring       –4 769 –2 532 –2 238 –4 368

Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar 854 542 312 851

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –3 915 –1 990 –1 925 –3 517

Förändring livförsäkringsavsättning –9 72 –81 –8

Förändring avsättning för livförsäkring för vilka  
försäkringstagaren bär risken 4 668 10 336 –5 668 –10 352

Provisionskostnader –3 216 –1 605 –1 611 –3 239

Personalkostnader –2 228 –1 080 –1 148 –2 060

Övriga administrationskostnader –4 182 –2 497 –1 685 –3 667

Kreditförluster –95 –46 –49 –58

Summa kostnader –8 976 3 191 –12 166 –22 901

Rörelseresultat 2 351 975 1 376 2 825

Skatt –162 95 –257 –575

Periodens resultat 2 190 1 071 1 119 2 250

Resultat per aktie före och efter utspädning, kronor 210 103 107 216

Länsförsäkringar AB-koncernen
Finansiella rapporter

Länsförsäkringsgruppen 
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Rapport över totalresultat för Länsförsäkringar AB-koncernen

Mkr
Jan-dec 

2018
Jul-dec 

2018
Jan-jun 

2018
Jan-dec 

2017

Periodens resultat 2 190 1 071 1 119 2 250

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

Omräkningsdifferenser hänförliga till utländsk verksamhet 4 –16 20 –5

Kassaflödessäkringar –58 14 –72 –115

Förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som värderas till 
verkligt värde över övrigt totalresultat –50 –61 11 51

Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras  
till periodens resultat 24 10 13 14

Summa –80 –52 –27 –55

Poster som inte kan omföras till periodens resultat

Omvärdering av rörelsefastigheter 393 149 244 211

Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner – – – 3

Förändring i verkligt värde på egetkapitalinstrument som värderas till 
verkligt värde över övrigt totalresultat –10 –7 –3 –

Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras till periodens resultat –74 –21 –54 –47

Summa 309 122 187 167

Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 229 70 159 113

Periodens totalresultat 2 418 1 140 1 278 2 362

Rapport över finansiell ställning för Länsförsäkringar AB-koncernen

Mkr 31 dec 2018 31 dec 2017

TILLGÅNGAR

Goodwill 542 538

Andra immateriella tillgångar 4 200 4 304

Uppskjuten skattefordran 122 47

Materiella tillgångar 55 44

Rörelsefastigheter 3 232 2 887

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 8 8

Aktier och andelar i intresseföretag 54 48

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska   
avsättningar 10 553 10 475

Utlåning till allmänheten 289 426 261 444

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren  
bär risken 122 340 124 730

Aktier och andelar 2 700 2 570

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 43 950 44 008

Belåningsbara statsskuldförbindelser 10 847 10 531

Derivat 6 090 5 182

Värdeförändring säkringsportföljer 125 248

Övriga fordringar 4 537 3 576

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 977 1 936

Likvida medel 6 075 1 196

SUMMA TILLGÅNGAR 506 835 473 773

Mkr 31 dec 2018 31 dec 2017

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 042 1 042

Övrigt tillskjutet kapital 10 272 10 272

Primärkapital 1 200 1 200

Reserver 697 948

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 13 656 11 394

Summa eget kapital 26 867 24 857

Efterställda skulder 2 593 2 596

Försäkringstekniska avsättningar 19 465 18 903

Avsättningar för vilka livförsäkringstagaren  
bär risken 123 135 125 583

Uppskjuten skatteskuld 1 435 1 533

Övriga avsättningar 119 115

Emitterade värdepapper 210 304 187 870

Inlåning från allmänheten 106 854 98 197

Skulder till kreditinstitut 5 992 3 996

Derivat 787 1 187

Värdeförändring säkringsportföljer 1 058 1 200

Övriga skulder 3 638 3 059

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 587 4 676

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 506 835 473 773
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Rapport över förändringar i eget kapital för Länsförsäkringar AB-koncernen

Mkr Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital Primär kapital Reserver

Balanserade  
vinstmedel  

inklusive perio-
dens  resultat Totalt

Ingående eget kapital 2017-01-01 1 042 10 272 1 200 835 9 179 22 529

Periodens totalresultat – – – 113 2 250 2 363

Emitterat primärkapital – – – – –34 –34

Utgående eget kapital 2017-12-31 1 042 10 272 1 200 948 11 394 24 857

Effekt av byte av redovisningsprincip¹ – – – –480 393 –87

Justerat ingående eget kapital 2018-01-01 1 042 10 272 1 200 468 11 787 24 770

Realiserat resultat aktieförsäljning – – – – 13 13

Lämnad utdelning – – – – –300 –300

Periodens totalresultat – – – 159 1 119 1 278

Emitterat primärkapital – – – – –17 –17

Utgående eget kapital 2018-06-30 1 042 10 272 1 200 628 12 602 25 745

Ingående eget kapital 2018-07-01 1 042 10 272 1 200 628 12 602 25 745

Periodens totalresultat – – – 70 1 071 1 140

Emitterat primärkapital – – – – –17 –17

Utgående eget kapital 2018-12-31 1 042 10 272 1 200 697 13 656 26 867

1 Effekt av byte av redovisningsprincip från IAS 39 - Finansiella instrument: Redovisning och värdering till IFRS 9 - Finansiella instrument.
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Rapport över kassaflöde för Länsförsäkringar AB-koncernen

Mkr Jan-dec 2018 Jan-dec 2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 2 351 2 825

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3 269 3 790

Betald skatt –52 –215

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 5 114 6 400

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av aktier och andelar, obligationer och andra räntebärande värdepapper och derivat –2 864 –7 625

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar –28 695 –36 612

Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder 11 201 8 195

Kassaflöde från den löpande verksamheten –20 358 –29 642

Investeringsverksamheten

Förändring intresseföretag 3 –4

Förvärv av immateriella tillgångar –595 –673

Förvärv av materiella tillgångar –34 –28

Försäljning av materiella tillgångar 8 8

Investering i rörelsefastighet –37 –31

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Förändring emitterade värdepapper 21 142 30 430

Lämnad utdelning –300 –

Primärkapitalinstrument –34 –34

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 142 30 397

Årets kassaflöde 4 875 26

Likvida medel 1 januari 1 196 1 171

Kursdifferens i likvida medel 4 –1

Likvida medel 31 december 6 075 1 196
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Belopp i Mkr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) samt tolkningar av dessa utgivna av IFRS Interpretations Committee 
(IFRS IC), sådana de antagits av EU. Därutöver tillämpas lagen om årsredovis-
ning i försäkringsföretag (1995:1560) samt Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd FFFS 2015:12. Koncernen följer även rekommendation 
RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och uttalanden 
från Rådet för finansiell rappor tering (UFR). Delårsrapporten är upprättad i 
enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.

FÖRÄNDRINGAR I REDOVISNING 2018
Från och med den 1 januari 2018 tillämpar koncernen nedanstående re-
dovisningsprinciper för redovisning av finansiella instrument (IFRS 9) och 
redovisning av intäkter från avtal med kunder (IFRS 15).

IFRS 9 Finansiella instrument
IFRS 9 Finasiella instrument har ersatt IAS 39 Finasiella instrument: Redovis-
ning och värdering och innehåller nya utgångspunkter för klassificering och 
värdering av finansiella instrument, en framåtblickande nedskrivningsmodell 
och förenklade förutsättningar för säkringsredovisning.

Klassificering och värdering
Finansiella tillgångar klassificeras enligt någon av de tre värderingskate-
gorierna upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde via övrigt totalresultat 
eller verkligt värde via resultatet baserat på koncernens affärsmodeller för 
förvaltningen av finansiella tillgångar och tillgångarnas avtalsenliga villkor. 
Koncernens klassificering av finansiella tillgångar och skulder enligt IFRS 9 
och skillnad jämfört med IAS 39 framgår i not 5.

Koncernens finansiella tillgångar består av
• Eget kapitalinstrument
• Derivatinstrument
• Skuldinstrument

Eget kapitalinstrument
Eget kapitalinstrument som finns i koncernen är aktier och andelar. Kon-
cernen har valt att tillämpa den möjlighet som enligt i IFRS 9 innebär att 
samtliga innehav av strategisk karaktär redovisas till verkligt värde via övrigt 
totalresultat. 

Resultat från försäljning av eget kapitalinstrument som redovisas till 
verkligt värde via övrigt totalresultat redovisas som en omklassificering inom 
eget kapital och påverkar inte resultatet.

Derivatinstrument
Derivatinstrument redovisas till verkligt värde via resultatet om de inte om-
fattas av reglerna för säkringsredovisning. IFRS 9 innebär ingen förändring 
av hur derivatinstrument redovisas.

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

Om skuldinstrumentet hanteras enligt en affärsmodell vars mål är att rea-
lisera instrumentets kassaflöden genom att erhålla avtalsenliga kassaflöden, 
som endast utgörs av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbe-
loppet, värderas instrumentet till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen 
har bedömt att affärsmodellen för de fordringar som enligt IAS 39 klassific-
erades i kategorin Lånefordringar och kundfordringar motsvarar kriterierna 
för att klassificeras till upplupet anskaffningsvärde enligt IFRS 9.

Länsförsäkringar AB-koncernen
Noter till finansiella rapporter

Om affärsmodellen innebär att skuldinstrumentets kassaflöden realiseras 
genom att både erhålla avtalsenliga kassaflöden och genom att sälja ska 
instrumentet värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat. Slutsat-
sen är att affärsmodellen för innehaven i bankkoncernen av belåningsbara 
statsskuldförbindelser, obligationer och andra räntebärande värdepapper 
överensstämmer med kriterierna för att klassificeras till verkligt värde via 
övrigt totalresultat. I IAS 39 klassificerades motsvarande innehav som 
Finansiella tillgångar som kan säljas.

Finansiella tillgångar i försäkringsföretagen värderades enligt IAS 39 till 
verkligt värde via rapport över resultat enligt Fair value option då tillgångarna 
förvaltas och utvärderas baserat på tillgångarnas verkliga värden, samt att 
det verkliga värdet utgör grunden för intern uppföljning och rapportering till 
ledande befattningshavare. Koncernens finansiella tillgångar som innehas 
i en affärsmodell som utgörs av en förvaltning och utvärdering av sina till-
gångar till verkligt värde värderas till verkligt värde via rapport över resultat.

Resultat från försäljning av skuldinstrument redovisas i rapport över 
resultat i kapitalavkastning netto.

Finansiella skulder
För finansiella skulder är reglerna i IFRS 9 i huvudsak desamma som reglerna 
i IAS 39 vilka beskrivs i not 1 i årsredovisningen för 2017. 

Säkringsredovisning
Koncernen har valt att tillämpa möjligheten som innebär att reglerna i IAS 
39 även fortsättningsvis tillämpas för samtliga säkringsförhållanden. De re-
dovisningsprinciper som koncernen tillämpar avseende säkringsredovisning 
framgår av not 1 i årsredovisningen för 2017.

Förväntade kreditförluster
Reserv för kreditförluster redovisas för koncernens finansiella tillgångar 
värderade till upplupet anskaffningsvärde och bankkoncernens skuldinstru-
ment värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat, samt finansiella 
garantier och kreditåtaganden. Metoden skiljer sig från IAS 39 där reserv för 
kreditförlust beräknades först när en kreditförsämrande händelse inträffat. 
Enligt IAS 39 beräknades inte heller några reserver på finansiella garantier, 
kreditåtagande och skuldinstrument som värderas till verkligt värde via 
övrigt totalresultat. 

I rapport över resultat redovisas bankkoncernens reserveringar för 
kreditförluster och bortskrivningar för konstaterade kreditförluster som 
kreditförluster.

Effekt av övergång till IFRS 9
Koncernen tillämpar IFRS 9 retroaktivt, men i linje med övergångsreglerna 
har jämförelsetal inte räknats om.

Effekten av övergången från IAS 39 till IFRS 9 redovisas som en justering 
av eget kapital (efter skatt) i den ingående balansen för 2018, se tabell Rap-
port över förändring i eget kapital. Effekten i rapport över finansiell ställning 
i sin helhet presenteras i not 5. Inom eget kapital har tidigare nedskrivning-
ar av Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB, som har påverkat balanserat 
resultat, omförts till fond för verkligt värde. IFRS 9 tillåter inte värdering till 
anskaffningsvärde på grund av att verkligt värde inte kan fastställas på ett 
tillförlitligt sätt.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder har från och med 1 januari 2018 ersatt 
samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningar som hanterar intäkter.

Standarden innehåller en samlad modell för intäktsredovisning avseende 
kundkontrakt som inte omfattas av andra standarder (till exempel IFRS 4 
och IFRS 9). I koncernen omfattar standarden intäkter som redovisas inom 
provisionsintäkter och inom övriga rörelseintäkter.
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Koncernen har tillämpat den framåtriktade övergångsmetoden, vilket 
innebär att effekten av IFRS 15 redovisas som en justering av ingående 
balans för balanserade vinstmedel. Någon sådan effekt på ingående balans 
har inte uppkommit. Metoden innebär även att jämförelsetalen för 2017 inte 
har räknats om. För koncernen innebär standarden att omklassificeringar 
görs i rapport över resultat. Kostnader för returprovisioner och fondrabatter 
redovisas som avdrag från provisionsintäkter istället för att som tidigare 
redovisas som provisionskostnader. 

NYA IFRS OCH TOLKNINGAR SOM ÄNNU INTE HAR BÖRJAT TILLÄMPAS
IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16 ersätter från och med den 1 januari 2019 IAS 17 Leasingavtal. Stan-
darden medför framförallt att de leasingavtal där koncernen är leasetagare 
och som klassificeras som operationell leasing istället kommer att redovisas 
i rapport över finansiell ställning. Koncernen kommer vid övergången att re-
dovisa de avtal som tidigare klassificerats som operationell leasing i rapport 
över finansiell ställning med undantag för leasingavtal som uppgår till lågt 
värde och med en leasingperiod som understiger 12 månader.

      Koncernen kommer att tillämpa övergångsmetoden modifierad 
retroaktivitet som innebär att den marginella låneräntan vid övergången 
1 januari 2019 används för beräkning av leasingskulden och att jämförel-
seår redovisas enligt nuvarande standard IAS 17. Vid övergången kommer 
leasingtillgångar som redovisas i rapport över finansiell ställning att mot-
svara leasingsskulden varför ingen justering av eget kapital i den ingående 
balansen för 2019 uppstår. Utifrån koncernens leasingavtal vid övergången 
bedöms IFRS 16 inte medföra en väsentlig påverkan på koncernens finansiel-
la ställning.

 

Delårsrapporten har i övrigt upprättats enligt samma redovisningsprinciper 
och beräkningsmetoder som tillämpades i årsredovisningen för 2017.
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Not 2 Resultat per rörelsesegment

Jan-dec 2018, Mkr
Sak- 

försäkring
Fond- 

försäkring Bank Moderbolag

Elimineringar 
och  

justeringar Totalt

Premier efter avgiven återförsäkring 5 891 234 – – –25 6 100

Räntenetto – – 4 497 – 3 4 500

Värdeökning på placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren  
bär risken – –4 539 – – – –4 539

Utdelningar i placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken – 8 – – – 8

Kapitalavkastning, netto 23 –140 43 1 498 –1 450 –26

Provisionsintäkter 25 1 658 1 253 – 2 2 937

Övriga rörelseintäkter 408 236 16 3 233 –1 546 2 346

Summa rörelseintäkter 6 347 –2 544 5 809 4 731 –3 016 11 327

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –4 196 –109 – – 389 –3 915

Förändring livförsäkringsavsättning – – – – –9 –9

Förändring avsättning för livförsäkring för vilka försäkringstagaren bär risken – 4 668 – – – 4 668

Provisionskostnader –507 –697 –2 026 – 14 –3 216

Personalkostnader –539 –181 –588 –977 58 –2 228

Övriga administrationskostnader –703 –461 –1 590 –2 425 998 –4 182

Kreditförluster – – –95 – – –95

Summa kostnader –5 945 3 220 –4 299 –3 403 1 451 –8 976

Försäkringstekniskt resultat 402 676 – – –1 078 –

Icke tekniska intäkter/kostnader 58 –3 – – –55 –

Rörelseresultat 460 673 1 510 1 328 –1 621 2 351

Skatt – – – – – –162

Periodens resultat – – – – – 2 190

Fördelning intäkter

Externa intäkter 6 167 –2 979 6 254 1 792 93 11 327

Koncerninterna intäkter 180 435 –445 2 939 –3 109 –

Summa rörelseintäkter 6 347 –2 544 5 809 4 731 –3 016 11 327

Indelningen i rörelsesegment stämmer överens med hur koncernen är orga-
niserad och följs upp av koncernledningen. Det försäkringstekniska resultatet 
presenteras för Sak- och Fondförsäkring eftersom det resultatmåttet följs 
upp av koncernledningen. Intäkterna är huvudsakligen hänförliga till Sverige, 
en mindre del kommer från Danmark, Finland, Frankrike, Norge, och Storbri-
tannien.

Rörelsesegment Sakförsäkring avser skade- och grupplivförsäkringsrörelse, 
grupplivförsäkring utgör endast en mindre del. Även länsförsäkringsgruppens 
interna och externa återförsäkring ingår. 

Rörelsesegment Fondförsäkring 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 Sakförsäkring ingår i övriga administrationskostnader. Avskrivningar 
för förvärvade immateriella tillgångar i Fondförsäkring ingår i elimineringar av 
administrationskostnader.

Kapitalavkastning, netto: I Sakförsäkring redovisas kapitalavkastning över-
förd från finansrörelsen till försäkringsrörelsen.

Fortsättning nästa sida
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Not 2 Resultat per rörelsesegment, fortsättning

Jan-dec 2017, Mkr
Sak- 

försäkring
Fond- 

försäkring Bank Moderbolag

Elimineringar 
och  

justeringar Totalt

Premier efter avgiven återförsäkring 5 623 198 – – –20 5 802

Räntenetto – – 3 996 – –3 3 994

Värdeökning på placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren  
bär risken – 10 177 – – – 10 177

Utdelningar i placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken – 6 – – – 6

Kapitalavkastning, netto 26 164 –7 1 875 –1 763 295

Provisionsintäkter 23 1 583 1 789 – –409 2 987

Övriga rörelseintäkter 639 248 19 2 946 –1 386 2 466

Summa rörelseintäkter 6 312 12 377 5 797 4 821 –3 580 25 726

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –3 764 –98 – - 345 –3 517

Förändring livförsäkringsavsättning – – – – –8 –8

Förändring avsättning för livförsäkring för vilka  
försäkringstagaren bär risken – –10 352 – – – –10 352

Provisionskostnader –475 –643 –2 540 – 419 –3 239

Personalkostnader –454 –177 –549 –906 26 –2 060

Övriga administrationskostnader –642 –469 –1 052 –2 276 772 –3 667

Kreditförluster – – –58 – – –58

Summa kostnader –5 335 –11 739 –4 198 –3 182 1 553 –22 901

Försäkringstekniskt resultat 977 638 – – –1 615 –

Icke tekniska intäkter/kostnader 51 –38 – – –13 –

Rörelseresultat 1 028 600 1 599 1 638 –2 040 2 825

Skatt – – – – – –575

Periodens resultat – – – – – 2 250

Fördelning intäkter

Externa intäkter 6 136 11 980 5 802 1 598 209 25 726

Koncerninterna intäkter 176 397 –5 3 222 –3 790 –

Summa rörelseintäkter 6 312 12 377 5 797 4 821 –3 580 25 726

Not 3 Närståendetransaktioner

Mkr
Intäkter 
Jan-dec

Kostnader 
Jan-dec

Fordringar 
31 dec

Skulder 
31 dec

Åtaganden 
31 dec

2018

Länsförsäkringar Liv  
Försäkrings AB 353 36 102 1 005 –

Länsförsäkringsbolag 3 668 4 498 8 792 13 471 57

Övriga närstående 30 15 12 47 9

2017

Länsförsäkringar Liv  
Försäkrings AB-koncernen 385 39 103 1 038 300

Länsförsäkringsbolag 4 160 4 507 8 737 13 664 59

Övriga närstående 14 15 25 42 6

Intäkter och kostnader inkluderar räntor. Fordringar och skulder mot länsförsäkrings bolag 
inkluderar försäkringstekniska avsättningar.

Länsförsäkringar Liv har under 2018 beslutat att ingå ett run off-avtal med Länsförsäk-
ringar AB och med Länsförsäkringar Fondliv avseende Länsförsäkringar Livs run off. Mot 
den bakgrunden har beslut tagits om att ingå ett 20-årigt serviceavtal enligt vilket Länsför-
säkringar AB och Länsförsäkringar Fondliv åtar sig leveranser av tjänster till ett förutbe-
stämt pris per år. Ersättningsnivåerna i avtalet reflekterar Länsförsäkringar ABs och Läns-
försäkringar Fondlivs planer att successivt reducera kostnaden för lämnade tjänster. Avta-
let innehåller en omförhandlingsklausul som innebär att parterna var 36:e månad kan göra 
en översyn av ersättningsnivån om förutsättningarna väsentligen har ändrats. Avtalet har 
påverkat Länsförsäkringar AB-koncernens solvenssituation per 2018-12-31. Solvenskvoten 
sjönk med cirka 2 procentenheter, primärt som en följd av avtalets effekt på Länsförsäk-
ringar Fondlivs antagande om driftskostnadskassaflöde.

Länsförsäkringsgruppen 
Årsöversikt 2018 i sammandrag 25 Länsförsäkringar AB-koncernen, noter till finansiella rapporter



Not 4 Värderingsmetoder för verkligt värde

Tabell 1 31 dec 2018 31 dec 2017

Mkr Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde

Finansiella tillgångar

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 8 8 8 8

Utlåning till allmänheten 289 426 290 228 261 444 262 346

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken 122 340 122 340 124 730 124 730

Aktier och andelar 2 700 2 700 2 570 2 570

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 43 950 43 950 44 008 44 008

Belåningsbara statsskuldförbindelser 10 847 10 847 10 531 10 531

Derivat 6 090 6 090 5 182 5 182

Övriga fordringar 506 – 392 –

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 150 – 590 –

Likvida medel 6 075 – 1 196 –

Summa finansiella tillgångar 482 093 450 651

Finansiella skulder

Efterställda skulder 2 593 2 632 2 596 2 681

Emitterade värdepapper 210 304 214 315 187 870 191 829

Inlåning från allmänheten 106 854 108 677 98 197 99 962

Skulder till kreditinstitut 5 992 – 3 996 –

Derivat 787 787 1 187 1 187

Övriga skulder 792 – 875 –

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 499 – 3 582 –

Summa finansiella skulder 328 821 298 303

Vinster och förluster redovisas i rapport över resultat i kapitalavkastning, netto.

Det redovisade värdet på övriga fordringar, likvida medel, skulder till kreditinstitut och övriga skulder bedöms utgöra en rimlig approximation av dess verkliga 
värde då dessa tillgångar och skulder har korta löptider.
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Not 4 Värderingsmetoder för verkligt värde, fortsättning 

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

Tabell 2 – Värderingsmetoder för verkligt värde

31 dec 2018, Mkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa 

redovisat värde

Tillgångar

Rörelsefastigheter _ _ 3 232 3 232

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB – – 8 8

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken 122 340 – – 122 340

Aktier och andelar 1 555 43 1 103 2 700

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 43 700 – 250 43 950

Belåningsbara statsskuldförbindelser 10 847 – – 10 847

Derivat 1 6 090 – 6 090

Skulder

Derivat 3 784 – 787

31 dec 2017, Mkr

Tillgångar

Rörelsefastigheter – – 2 887 2 887

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken 124 730 – – 124 730

Aktier och andelar 1 603 13 954 2 570

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 43 820 – 188 44 008

Belåningsbara statsskuldförbindelser 10 531 – – 10 531

Derivat 1 5 181 – 5 182

Skulder

Derivat 0 1 187 – 1 187

Det har inte gjorts några väsentliga överföringar mellan nivå 1 och nivå 2 under 2018 och inte heller under 2017. Under 2018 och 2017 har det 
inte förekommit några överföringar från nivå 3.

För rörelsefastigheter inom nivå 3 finns det normalt inte aktiva marknader. Verkligt värde estimeras därför med hjälp av modeller baserade 
på diskonterade kassaflöden. Metoden som används vid beräkning av verkligt värde är en kombinerad tillämpning av ortsprismetod utifrån re-
dovisade jämförelseköp och avkastningsmetod. Avkastningsmetoden är baserad på nuvärdesberäkning av framtida faktiska kassaflöden i form 
av driftnetton som successivt marknadsanpassats under 10 år, samt nuvärdet av bedömt restvärde år 10. Restvärdet har bedömts genom en 
evighetskapitalisering av ett uppskattat marknadsmässigt driftnetto.

Aktier och andelar i nivå 3 värderas till eget kapital per aktie utifrån senaste bolagsrapporter. Avlistade bolag på obestånd värderas till noll, 
om annan notering inte kan hittas. Länsförsäkringar Bank AB innehar aktier och andelar värderade till anskaffningsvärde eftersom innehaven 
inte tillförlitligt kan värderas till verkligt värde och skrivs ner om det finns objektiva belägg för en nedskrivning. Aktier i Länsförsäkringar Liv vär-
deras till bolagets aktiekapital. Länsförsäkringar Liv bedrivs enligt ömsesidiga principer och resultatet kan inte delas ut till ägaren utan tillfaller i 
sin helhet försäkringstagarna.

För aktier och andelar i nivå 2 som avser onoterade B-aktier med konverteringsrätt till börsnoterade A-aktier utan restriktion bestäms verk-
ligt värde utifrån A-aktiens kurs på balansdagen.

Derivat i nivå 2 avser i väsentlighet swappar för vilka verkligt värde beräknas med diskontering av förväntade framtida kassaflöden.
Obligationer och andra räntebärande värdepapper i nivå 3 vilka inte är noterade på en aktiv marknad utgörs av räntebärande onoterade lån. 

Värderingen utförs av externa förvaltare utifrån vedertagna värderingsmodeller. Detta innebär att de underliggande innehav som utställaren av 
lånet innehar värderas utifrån relevanta observerbara marknadspriser då sådana finns tillgängliga. För innehav där marknadspriser inte finns att 
tillgå utförs värdering till ett verkligt värde som motsvaras av anskaffningsvärdet justerat för nedskrivningar.

Finansiella instrument som värderas till upplupet anskaffningsvärde i rapport över finansiell ställning
Verkligt värde för inlåning från allmänheten (nivå 2) samt för utlåning till allmänheten (nivå 3) har beräknats med en diskontering av förväntade 
kassaflöden där diskonteringsräntan som tillämpas är den aktuella in- respektive utlåningsräntan (inklusive rabatter). Utlåning till allmänheten 
har under året flyttats från nivå 2 till nivå 3 eftersom rabatter som används för att beräkna verkligt värde inte kan observeras på en marknad.

Verkligt värde (nivå 2) för emitterade värdepapper samt för efterställda skulder bestäms utifrån noterade priser. För del av de emitterade 
värdepapper som bedöms illikvida sker en justering utifrån bedömda aktuella emissionspriser. Certifikat saknar marknadspriser och det verkli-
ga värdet beräknas genom respektive valutas räntekurva.
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Not 4 Värderingsmetoder för verkligt värde, fortsättning

Tabell 3 – Förändring nivå 3

Mkr Rörelsefastigheter

Aktier i 
Länsförsäkringar Liv 

Försäkrings AB Aktier och andelar

Obligationer och  
andra räntebärande 

värdepapper Övriga fordringar Totalt

Ingående balans 1 jan 2018 2 887 – 954 188 – 4 029

Förvärv 37 0 62 – 99

Avyttringar – –10 –16 – –26

Tillämpning av IFRS 9 – 8 – – – 8

Redovisat i periodens resultat –84 – 159 15 – 89

Redovisat i övrigt totalresultat – – – 393 – 393

Utgående balans 31 dec 2018 3 232 8 1 103 250 – 4 593

Ingående balans 1 jan 2017 2 721 – 786 149 20 3 675

Förvärv 31 – 21 35 – 87

Avyttringar – – –10 – –20 –30

Redovisat i årets resultat –77 – 158 4 – 85

Redovisat i övrigt totalresultat 211 – – – – 211

Utgående balans 31 dec 2017 2 887 – 954 188 – 4 029
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Balansräkning – Koncernen

Mkr
1 jan 2018

IAS 39 Justering
1 jan 2018

IFRS 9

Tillgångar

Goodwill 538 538

Andra immateriella tillgångar 4 304 4 304

Uppskjuten skattefordran 47 47

Materiella tillgångar 44 44

Rörelsefastigheter 2 887 2 887

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 8 8

Aktier och andelar i intresseföretag 48 48

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 10 475 10 475

Utlåning till allmänheten 261 444 -88 261 356

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken 124 730 124 730

Aktier och andelar 2 570 2 570

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 44 008 44 008

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 10 531 10 531

Derivat 5 182 5 182

Värdeförändring säkringsportföljer 248 248

Övriga fordringar 3 576 33 3 609

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 936 -5 1 931

Likvida medel 1 196 1 196

Summa tillgångar 473 773 -60 473 713

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 1 042 1 042

Övrigt tillskjutet kapital 10 272 10 272

Primärkapital 1 200 1 200

Reserver 948 -544 404

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 11 394 457 11 851

Summa eget kapital 24 857 -87 24 770

Efterställda skulder 2 596 2 596

Försäkringstekniska avsättningar 18 903 18 903

Avsättningar för vilka försäkringstagaren bär risken 125 583 125 583

Uppskjuten skatteskuld 1 533 1 533

Övriga avsättningar 115 19 134

Emitterade värdepapper 187 870 187 870

Inlåning från allmänheten 98 197 98 197

Skulder till kreditinstitut 3 996 3 996

Derivat 1 187 1 187

Värdeförändring säkringsportfölj 1 200 1 200

Övriga skulder 3 059 9 3 068

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 676 4 676

Summa eget kapital och skulder 473 773 27 473 800

Not 5 Finansiell effekt vid byte av redovisningsprincip från IAS 39 till IFRS 9

Övergången från IAS 39 till IFRS 9 innebar att Länsförsäkringar AB-koncernens eget kapital minskade med 87 Mkr. Länsförsäkringar AB-koncernens reserv för 
kreditförluster ökade med 88 Mkr och länsförsäkringsbolagens åtagande för kreditförluster för genererad affär ökade med 33 Mkr. Reservering för kreditförluster 
för kreditåtaganden och garantier skedde med 19 Mkr.
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Klassificering av finansiella  tillgångar och skulder enligt IFRS 9

Mkr
Redovisat värde 

1 jan 2018 Kategori enligt IAS 39 Kategori enligt IFRS 9

Tillgångar

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 8 Finansiella tillgångar som kan säljas Verkligt värde via övrigt totalresultat

Utlåning till allmänheten 261 356 Lånefordringar och kundfordringar Upplupet anskaffningsvärde

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren 
bär risken 124 730

Finansiella tillgångar värderade enligt Fair 
value option Verkligt värde via resultatet

Aktier och andelar 2 570

 Varav av strategisk karaktär 101

55
Finansiella tillgångar värderade enligt  
Fair value option Verkligt värde via övrigt totalresultat

46 Finansiella tillgångar som kan säljas Verkligt värde via övrigt totalresultat

 Varav övriga aktier och andelar 2 469
Finansiella tillgångar värderade enligt 
Fair value option Verkligt värde via resultatet

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 44 008

 Varav innehav i försäkringsföretagen 7 570
Finansiella tillgångar värderade enligt  
Fair value option Verkligt värde via resultatet

 Varav innehav i Länsförsäkringar AB 720 Finansiella tillgångar som kan säljas Verkligt värde via resultatet

 Varav innehav i bankkoncernen 35 718 Finansiella tillgångar som kan säljas Verkligt värde via övrigt totalresultat

Belåningsbara statsskuldsförbindelser 10 531 Finansiella tillgångar som kan säljas Verkligt värde via övrigt totalresultat

Derivat 5 182

 Varav säkringsredovisning 5 111 Derivat för säkringsredovisning Derivat för säkringsredovisning

 Varav övriga 71 Innehav för handelsändamål Verkligt värde via resultatet

Övriga fordringar 425 Lånefordringar och kundfordringar Upplupet anskaffningsvärde

Likvida medel 1 196 Lånefordringar och kundfordringar Upplupet anskaffningsvärde

Summa tillgångar 450 006

Skulder

Efterställda skulder 2 596 Andra finansiella skulder Upplupet anskaffningsvärde

Emitterade värdepapper 187 870 Andra finansiella skulder Upplupet anskaffningsvärde

Inlåning från allmänheten 98 197 Andra finansiella skulder Upplupet anskaffningsvärde

Skulder till kreditinstitut 3 996 Andra finansiella skulder Upplupet anskaffningsvärde

Derivat 1 187

 Varav säkringsredovisning 1 166 Derivat för säkringsredovisning Derivat för säkringsredovisning

 Varav övriga 20 Innehav för handelsändamål Verkligt värde via resultatet

Övriga skulder 875 Andra finansiella skulder Upplupet anskaffningsvärde

Summa skulder 294 721

Avstämning av kreditförlust reserv vid övergång till IFRS 9

Mkr
1 jan 2018

IAS 39 Justering
1 jan 2018

IFRS 9

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde

 Likvida medel - 0,0 0,0

 Utlåning till allmänheten 267,5 88,3 355,8

 Övriga fordringar - - -

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresul-
tat

 Belåningsbara statsskuldsförbindelser - 0,2 0,2

 Obligationer och andra räntebärande värdepapper - 0,5 0,5

Lånelöften och andra kreditåtaganden - 18,5 18,5

Garantier - 0,1 0,1

Summa kreditförlustreserv 267,5 107,6 375,1

Not 5 Finansiell effekt vid byte av redovisningsprincip från IAS 39 till IFRS 9, fortsättning
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Resultaträkning för Länsförsäkringar AB, moderbolag

Mkr
Jan-dec 

2018
Jul-dec 

2018
Jan-jun 

2018
Jan-dec 

2017

Nettoomsättning 3 235 1 749 1 486 2 948

Rörelsens kostnader

Externa kostnader –2 340 –1 343 –997 –2 163

Personalkostnader –959 –457 –502 –888

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar –105 –83 –22 –133

Rörelseresultat –169 –135 –34 –236

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 1 506 171 1 335 1 931

Ränteintäkter och liknande resultatposter –2 –2 0 5

Räntekostnader och liknande resultatposter –7 –4 –3 –63

Resultat efter finansiella poster 1 328 32 1 297 1 638

Skatt –7 –6 –1 –13

Periodens resultat 1 322 26 1 295 1 625

Rapport över totalresultat för Länsförsäkringar AB, moderbolag

Mkr
Jan-dec 

2018
Jul-dec 

2018
Jan-jun 

2018
Jan-dec 

2017

Periodens resultat 1 322 26 1 295 1 625

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

Kassaflödessäkringar – – – 17

Förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas – – – –6

Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras  
till periodens resultat – – – –2

Poster som inte kan omföras till periodens resultat

Förändring i verkligt värde på egetkapitalinstrument som värderas till 
verkligt värde över övrigt totalresultat 0 0 0 –

Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 0 0 0 9

Periodens totalresultat 1 321 26 1 295 1 633

Länsförsäkringar AB, moderbolag
Finansiella rapporter
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Balansräkning för Länsförsäkringar AB, moderbolag

Mkr 31 dec 2018 31 dec 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 373 398

Materiella anläggningstillgångar 45 61

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i koncernföretag 17 742 16 891

Ägarintressen i övriga företag 1 016 1 021

Övriga finansiella anläggningstillgångar 913 741

Summa finansiella anläggningstillgångar 19 671 18 653

Summa anläggningstillgångar 20 089 19 112

Omsättningstillgångar 813 978

Kassa och bank 209 254

SUMMA TILLGÅNGAR 21 111 20 345

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Bundet eget kapital 6 068 6 033

Fritt eget kapital 13 565 12 578

Summa eget kapital 19 633 18 611

Avsättningar 46 65

Långfristiga skulder 323 216

Kortfristiga skulder 1 109 1 453

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 21 111 20 345

Kassaflödesanalys för Länsförsäkringar AB, moderbolag

Mkr Jan-dec 2018 Jan-dec 2017

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 328 1 638

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet –109 –209

Betald inkomstskatt –43 –38

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 176 1 391

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar 185 371

Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder –244 50

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 118 1 812

Investeringsverksamheten

Förvärv av andelar i koncernföretag –800 -55

Övrig investeringsverksamhet –63 -56

Kassaflöde från investeringsverksamheten –863 -111

Finansieringsverksamheten

Amortering lån – –1 699

Lämnad utdelning –300 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –300 -1 699

Periodens kassaflöde –45 3

Likvida medel 1 januari 254 251

Likvida medel 31 december 209 254
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Rapport över förändringar i eget kapital för Länsförsäkringar AB, moderbolag

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Mkr Aktie kapital

Fond för 
utvecklings- 

utgifter Reservfond

Fond för 
verkligt 

värde
Säkrings-

reserv
Överkurs-

fond

Balanserade  
vinstmedel  

inklusive 
periodens 

resultat Totalt

Ingående balans 2017-01-01 1 042 241 4 801 5 –13 5 471 5 430 16 978

Periodens totalresultat – – – –4 13 – 1 625 1 633

Aktiverade egenupparbetade utvecklings-
utgifter – –52 – – – – 52 –

Utgående eget kapital 2017-12-31 1 042 189 4 801 1 – 5 471 7 106 18 611

Effekt av byte av redovisningsprincip¹ – – – –504 – – 504 –

Justerat ingående eget kapital 2018-01-01 1 042 189 4 801 –503 – 5 471 7 610 18 611

Lämnad utdelning – – – – – – –300 –300

Periodens totalresultat – – – 0 – – 1 295 1 295

Aktiverade egenupparbetade utvecklings-
utgifter – 21 – – – – –21 –

Utgående eget kapital 2018-06-30 1 042 211 4 801 –503 – 5 471 8 584 19 607

Ingående balans 2018-07-01 1 042 211 4 801 –503 – 5 471 8 584 19 607

Periodens totalresultat – – – – – – 27 27

Aktiverade egenupparbetade utvecklings-
utgifter – 13 – – – – –13 –

Utgående eget kapital 2018-12-31 1 042 224 4 801 –503 – 5 471 8 598 19 633

¹Effekt av byte av redovisningsprincip från IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering till IFRS 9 Finansiella instrument
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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 rappor-
tering gällande för noterade företag. Reglerna i RFR 2 innebär att moder-
bolaget 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. 

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER SOM TILLÄMPAS FRÅN 
OCH MED 1 JANUARI 2018
Från och med 1 januari 2018 tillämpar Länsförsäkringar AB nya redovisnings-
principer för redovisning av finansiella instrument (IFRS 9) och intäkter från 
avtal med kunder (IFRS 15). De förändringar av redovisningsprinciper som 
moderbolaget tillämpar från och med 1 januari 2018 motsvarar förändring-
arna för koncernen och beskrivs i koncernens not 1 Redovisningsprinciper. 
Länsförsäkringar ABs klassificering av finansiella tillgångar och skulder enligt 
IFRS 9 och skillnad jämfört med IAS 39 framgår i not 4.

Effekt av övergång till IFRS 9
Länsförsäkringar AB har i linje med övergångsreglerna valt att inte räkna om 
jämförande information för tidigare perioder och har inga övergångseffekter 
av IFRS 9 som redovisas i balanserade vinstmedel per 1 januari 2018. IFRS 9 
har för värdering av balansposter inte heller medfört några skillnader mellan 
tidigare redovisade värden enligt IAS 39.   

     Värdeförändringar på egetkapitalinstrument som tidigare påverkat 
balanserade vinstmedel och som värderas till verkligt värde via övrigt totalre-
sultat enligt IFRS 9 har omförts till fond för verkligt värde. Värdeförändringar 
på skuldinstrument som tidigare redovisats i fond för verkligt värde och som 
enligt IFRS 9 värderas till verkligt värde via resultaträkningen har omförts till 
balanserade vinstmedel. Inom eget kapital har även tidigare nedskrivningar av 
Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB, som har påverkat balanserade vinstmedel, 
omförts till fond för verkligt värde då IFRS 9 inte längre tillåter värdering till 
anskaffningsvärde.

Not 2 Närståendetransaktioner

Mkr
Intäkter 
Jan-dec

Kostnader 
Jan-dec

Fordringar 
31 dec

Skulder 
31 dec

2018

Koncernbolag 2 939 –143 461 246

Länsförsäkringar Liv  
Försäkrings AB 219 –8 16 38

Länsförsäkringsbolag 1 488 –22 165 592

Övriga närstående 23 –4 0 –

2017

Koncernbolag 3 225 –140 677 292

Länsförsäkringar Liv  
Försäkrings AB-koncernen 234 –15 20 163

Länsförsäkringsbolag 1 376 –34 121 639

Övriga närstående 7 –0 0 –

Intäkter och kostnader inkluderar räntor.

Not 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Mkr 31 dec 2018 31 dec 2017

Ställda säkerheter

Pantsatta aktier i dotterbolag – 300

Ansvarsförbindelser

Delägare i Utile Dulci 2 HB 13 23

Länsförsäkringar Liv har under 2018 beslutat att ingå ett run off-avtal med Länsförsäk-
ringar AB och med Länsförsäkringar Fondliv avseende Länsförsäkringar Livs run off. I kon-
cernnot 3 Närståendetransaktioner framgår ytterligare information om avtalet.

Belopp i Mkr om inget annat anges.

Länsförsäkringar AB, moderbolag
Noter till finansiella rapporter
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Not 4 Övergång till IFRS 9 Finansiella instrument

Länsförsäkringar AB har börjat tillämpa IFRS 9 Finansiella instrument från och med 1 januari 2018.  
Ändringar i redovisningsprinciper hänförliga till införandet av IFRS 9 framgår i not 1 Redovisningsprinciper.

Klassificering av finansiella tillgångar och skulder enligt IFRS 9

Mkr
Redovisat värde  

1 jan 2018 Kategori enligt IAS 39 Kategori enligt IFRS 9

Tillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 729

 Varav obligationer och andra räntebärande vär-
depapper 720 Finansiella tillgångar som kan säljas Verkligt värde via resultatet

 Varav aktier och andelar av strategisk karaktär 9 Finansiella tillgångar värderade enligt Fair value option Verkligt värde via övrigt totalresultat

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 8 Finansiella tillgångar som kan säljas Verkligt värde via övrigt totalresultat

Fordringar hos koncernbolag 677 Lånefordringar och kundfordringar Upplupet anskaffningsvärde

Fordringar hos övriga närstående 142 Lånefordringar och kundfordringar Upplupet anskaffningsvärde

Övriga fordringar 53 Lånefordringar och kundfordringar Upplupet anskaffningsvärde

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 106 Lånefordringar och kundfordringar Upplupet anskaffningsvärde

Kassa och bank 254 Lånefordringar och kundfordringar Upplupet anskaffningsvärde

Summa tillgångar 1 970

Skulder

Skulder till koncernbolag 292 Andra finansiella skulder Upplupet anskaffningsvärde

Skulder till övriga närstående bolag 802 Andra finansiella skulder Upplupet anskaffningsvärde

Övriga skulder och leverantörsskulder 202 Andra finansiella skulder Upplupet anskaffningsvärde

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 373 Andra finansiella skulder Upplupet anskaffningsvärde

Summa skulder 1 669

Reserveringar för Kassa och bank samt fordringar uppgick till noll eller nära noll. 

Verkställande direktören avger rapporten för Länsförsäkringar AB-koncernen (sid 11-13, 16-35) på styrelsens uppdrag. 
Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm 14 februari 2019

Fredrik Bergström
Verkställande direktör

Länsförsäkringsgruppen 
Årsöversikt 2018 i sammandrag 35 Länsförsäkringar AB, moderbolag, noter till finansiella rapporter



Resultaträkning för Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB

Mkr
Jan-dec 

2018
Jul-dec 

2018
Jan-jun 

2018
Jan-dec 

2017

Premieinkomst, efter avgiven återförsäkring 1 684 866 818 1 533

Kapitalavkastning netto -527 -1 566 1 029 5 480

Försäkringsersättningar -4 939 -2 295 –2 644 –5 404

Förändring i försäkringstekniska avsättningar 4 992 3 172 1 820 1 990

Driftskostnader -412 -233 –179 –417

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 798 -46 844 3 182

Icke-tekniska intäkter och kostnader - - – –

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 798 -46 844 3 182

Periodiseringsfond -14 -14 – 61

Skatt -175 -114 –61 –122

Periodens resultat 609 -174 783 3 121

Övrigt totalresultat - - – –

Periodens totalresultat 609 -174 783 3 121

Balansräkning för Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 

Mkr 31 dec 2018 31 dec 2017

TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar 110 662 115 377

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 397 472

Fordringar 1 399 1 217

Andra tillgångar 3 979 5 423

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 72 105

SUMMA TILLGÅNGAR 116 509 122 594

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 23 703 24 150

Obeskattade reserver 340 327

Försäkringstekniska avsättningar 84 850 90 165

Avsättningar för andra risker och kostnader 30 76

Depåer från återförsäkrare 397 472

Skulder 7 006 7 215

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 183 189

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 116 509 122 594

För information om Länsförsäkringar Livs nyckeltal, se separat Nyckeltalsrapport som finns tillgänglig på vår hemsida  
https://www.lansforsakringar.se/foretag/om-oss/finansiellt/gemensamma-bolag/lansforsakringar-liv/

Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 
Finansiella rapporter

Länsförsäkringsgruppen 
Årsöversikt 2018 i sammandrag 36 Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB, finansiella rapporter 
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För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Bergström, Vd Länsförsäkringar AB
Fredrik.Bergstrom@lansforsakringar.se, 070-532 26 60

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB
Malin.Rylander-Leijon@lansforsakringar.se, 08-588 408 64, 073-964 08 64 

Anna Glennmar, Investor Relations Länsförsäkringar AB
Anna.Glennmar@lansforsakringar.se, 08-588 417 42, 072-141 44 08

Fanny Wallér, Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Fanny.Waller@lansforsakringar.se, 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 2019 

Årsredovisning 2018 Länsförsäkringar AB 27 mars

Årsöversikt 2018 länsförsäkringsgruppen 27 mars

Delårsrapport januari-juni 2019 29 augusti

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2019 kl 13:00 svensk tid.


