
Delårsöversikt januari-juni 2019

 • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 6 494 (4 071) Mkr.
Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 4 procent till 13 675 (13 136) Mkr.

 • Kapitalavkastningen i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 7 033 (3 871) Mkr.

 • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till 323 (655) Mkr.
Totalkostnadsprocenten uppgick till  100 (98).

 • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar AB-koncernen ökade till 1 453 (1 376) Mkr.
Räntabiliteten på eget kapital  uppgick till 10 (11) procent.

 • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Sakkoncernen ökade till 375 (292) Mkr.
Totalkostnadsprocenten uppgick till 96 (93).

 • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Bankkoncernen ökade till 958 (888) Mkr.
Räntenettot stärktes till 2 272 (2 193) Mkr.

 • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 375 (288) Mkr. Premieinkomsten ökade till 4 719 (4 618) Mkr.
Provisions- och avgiftsintäkterna uppgick till 848 (822) Mkr.

 • Resultatet i Länsförsäkringar Liv ökade till 2 280 (783) Mkr.

Perioden i korthet Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2018.

Länsförsäkringar Bankkoncernens 
rörelseresultat

Länsförsäkringar Fondlivs förvaltade kapitalRörelseresultat för länsförsäkringsgruppens 
sakförsäkringsverksamhet
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Länsförsäkringars första halvår 2019 kan sammanfattas med god till-
växt och avkastning, men fler sakförsäkringsskador.

Länsförsäkringsgruppen redovisade ett starkt rörelseresultat första 
halvåret 2019. Sakförsäkringsverksamhetens rörelseresultat uppgick till 
6,5 Mdkr, gynnat av en premietillväxt på 4 procent och en kapitalavkast-
ning på 7,0 Mdkr. Börserna hade en mycket stark avslutning på halvåret. 

Däremot ökade länsförsäkringsgruppens skadekostnader framförallt 
på grund av naturskador såsom stormskador, bland annat från Alfrida. 
Dessutom ökade skadekostnaderna till följd av bränder, varav flera större 
brandskador. Detta bidrog till en totalkostnadsprocent på 100. 

Lyckligtvis upprepade sig inte 2018 års svåra torka i år, men kli-
matrisk är det hållbarhetsområde som är den viktigaste utmaningen 
för Länsförsäkringar. Vi strävar efter att begränsa risken för klimat-
påverkan, bland annat genom skadeförebyggande- och påverkansar-
bete. Två av Länsförsäkringars seminarier i Alme dalen handlade om 
hur vi kan undvika en upprepning av 2018 års skogsbränder och hur vi 
kan bygga mer klimatsäkra städer som till exempel kan ta hand om 
stora vattenmassor vid skyfall.

Länsförsäkringar AB-koncernen redovisade ett bra rörelseresultat 
på 1,5 Mdkr. Sakförsäkringsverksamheten bidrog med ett rörelseresul-
tat på 0,4 Mdkr och totalkostnadsprocenten uppgick till 96. Agrias 
goda tillväxt fortsatte under första halvåret 2019.

Även bankverksamhetens goda tillströmning av nya kunder fort-
satte, vilket ledde till stadigt växande marknadsandelar och ett rörelse-
resultat på 1,0 Mdkr. Inlåningen ökade med 11 procent och utlåningen 
ökade med 9 procent med fortsatt hög kreditkvalitet. 

Fondförsäkringsverksamhetens rörelseresultat uppgick till 0,4 Mdkr. 
Det förvaltade kapitalet ökade med 16 procent till 146 Mdkr, till följd 
av den gynnsamma börsutvecklingen samt ett positivt netto flöde av 
premie och kapital från befintliga och nya kunder.

Länsförsäkringars höga kundnöjdhet är mycket glädjande – men 
inget vi tar för givet! Därför arbetar vi kontinuerligt med att stärka 
våra kunderbjudanden, vår starka lokala förankring, samt våra digitala 
tjänster. Länsförsäkringar ABs övergripande uppdrag från länsförsäk-
ringsbolagen är att bedriva ett kontinuerligt utvecklingsarbete som ger 
länsförsäkringsbolagen de bästa tänkbara förutsättningarna att bli 
framgångsrika på sina lokala marknader. Ett exempel är vårt nya kärn-
banksystem som implementerades mycket framgångsrikt i april.  
Systembytet utgör en viktig milstolpe för bankverksamheten och den 
nya moderna systemplattformen kommer att bidra till ännu bättre 
tjänster inom det digitala området, både nu och i framtiden. Ett annat 
exempel är Länsförsäkringars plattform för Open Banking, som lanse-
rades i juni, med ambitionen att bygga nya innovativa tjänster som 
underlättar vardagen samt skapar trygghet och mervärde för kunden.

God tillväxt och avkastning 
men fler skador

Länsförsäkringar fick flera utmärkelser under första halvåret 2019 som 
vi är mycket stolta över - Länsförsäkringar toppade Svenskt Kvalitets-
index kundnöjdhetsmätning 2019 inom fastighetsförmedling för fjärde 
året i rad. Länsförsäkringar toppade även Service Scores 2019 rankning 
inom både försäkring och bank. Dessutom utsågs Länsförsäkringar till 
Sveriges bästa fondbolag av Morningstar, och till Sveriges mest håll-
bara försäkringsbolag av Sustainable Brand Index för femte gången.

Länsförsäkringar arbetar hela tiden med att förbättra vårt eget 
agerande för ett mer hållbart samhälle. Vi har  beslutat vilka av FNs 
globala mål för hållbar utveckling som vi gemensamt ska jobba med 
inom länsförsäkringsgruppen. 7 av målen och 13 av delmålen har 
identifierats som relevanta och kan tydligt kopplas till vår verksamhet.

På uppdrag av de 23 länsförsäkringsbolagen

Fredrik Bergström
Vd Länsförsäkringar AB 
Länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag

Länsförsäkringars första 
halvår 2019 kan samman-

fattas med god tillväxt och 
 avkastning, men fler sakförsäk-
ringsskador.
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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. 

Inom Länsförsäkringar AB-koncernen bedrivs affär inom bank, liv- 
och pensionsförsäkring samt viss sakförsäkring. Sakförsäkringsaffä-
ren består framförallt av hälsa-, djur- och grödaförsäkring, samt viss 
transport-, ansvars-, egendoms- och motorförsäkring. Även länsför-
säkringsgruppens återförsäkringsskydd och mottagen internationell 
återförsäkring 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 AB

Länsförsäkringar Sak 
Försäkrings AB

Länsförsäkringar  
Fondliv Försäkrings AB

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

Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB*

Årets andra kvartal präglades av en tilltagande oro för de globala 
konjunktureffekterna av de ytterligare försämrade handelsrelationerna 
mellan USA och Kina. De dämpade tillväxtutsikterna resulterade i 
marknadens förväntningar på nya centralbanksstimulanser, vilket 
styrde prissättningen på de finansiella marknaderna. Inkommande 
ekonomisk statistik var blandad men generellt sett svagare än för-
väntat. De svagare konjunktursignalerna syntes framförallt i indikato-
rer inom tillverkningssektorn medan tjänstsektorn hade en bättre ut-
veckling. Storbritanniens utträde ur EU sköts fram till slutet av 
oktober, vilket också utgör en riskfaktor för konjunkturbilden.

Riskerna relaterade till handelskonflikten mellan USA och Kina, 
svagare ekonomisk statistik och fortsatt låg inflation fick centralban-
kerna att ändra om sin retorik mot slutet av kvartalet. Den amerikanska 
centralbanken, Fed, gick från att tidigare ha talat om att visa tålamod 
med räntehöjningar till att indikera att räntesänkningar ligger i korten 
för att stimulera ekonomin. I samband med Feds junimöte framgick 
det att ett antal ledamöter anser att det kan komma att bli motiverat 
med räntesänkningar redan under 2019. Även ECB pekade på ökad 
osäkerhet i ekonomisk aktivitet och var mot slutet av kvartalet tydliga 
med att ytterligare stimulansåtgärder finns i verktygslådan. Vid ECBs 
junimöte sänkte de förväntningarna på framtida räntehöjningar genom 
att meddela att en räntehöjning tidigast kan förväntas under andra 
halvåret 2020. ECBs avgående ordförande Mario Draghi gick senare i 
juni längre när han i ett tal konstaterade att om inte konjunkturutsik-
terna förbättras är man beredd att vidta ytterligare stimulansåtgärder. 

Förväntningarna på förnyade centralbanksstimulanser fick stor 
påverkan på de finansiella marknaderna. Aktiemarknaden negligerade 
konjunktursignalerna och börserna hade en mycket stark avslutning på 
kvartalet. Inklusive utdelningar steg Stockholmsbörsen med cirka 21 
procent under första halvåret 2019. Statsobligationsräntor sjönk ytter-
ligare på bred front och vid slutet av andra kvartalet noterades exem-
pelvis den 10-åriga tyska statsobligationsräntan till rekordlåga -0,33 
procent. Den svenska 10-åriga statsobligationsräntan låg vid kvartals-
skiftet på 0,01 procent. Även andra längre marknadsräntor visade ett 
liknande mönster och föll, inklusive räntorna på svenska säkerställda 
obligationer. 

Den svenska ekonomin utvecklades förhållandevis väl trots de ökade 
riskerna i omvärlden. Inflationen och arbetsmarknaden utvecklades i 
linje med Riksbankens prognoser samtidigt som BNP-tillväxten för 
första kvartalet var starkare än väntat. Exporten var drivande för till-
växten samtidigt som privatkonsumtionen var svagare. Hushållens 
förtroende för ekonomin var enligt inkommande statistik något lägre. 
Trots relativt pessimistiska hushåll fortsatte bostadsmarknaden och 
bostadspriserna att utvecklas stabilt. Enligt Valueguards statistik 
hade bostadspriserna per juli stigit med 3,0 procent sedan årsskiftet.
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I rapporten kommenteras utvecklingen januari-juni 2019 jämfört med januari-juni 2018, om inte annat anges.
Belopp anges i SEK, om inte annat anges.

Ekonomisk översikt

Länsförsäkringsgruppen
Jan-jun 2019 Jan-jun 2018 Helår 2018

Sakförsäkring

Konsolideringskapital, Mkr 75 605 69 999 68 472

Konsolideringsgrad, % 268 262 252

Räntabilitet på eget kapital, % 16 11 3

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr 13 675 13 136 26 751

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 323 655  1 778

Rörelseresultat, Mkr 6 494 4 071 2 243

Totalkostnadsprocent 100 98 96

Länsförsäkringar AB, koncernen1) 

Jan-jun 2019 Jan-jun 2018 Helår 2018

Rörelseresultat, Mkr 1 453 1 376 2 351

Balansomslutning, Mkr 560 740 509 807 506 835

Räntabilitet på eget kapital, % 10 11 9

Kapitalbas för gruppen (FRL)2), Mkr 47 527 45 988 43 870

Solvenskapitalkrav för gruppen (FRL)2), Mkr 35 965 35 182 33 874
 Kapitalbas för det finansiella konglomeratet3), Mkr 47 527 45 988 43 870

Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet3), Mkr 35 965 35 182 33 874

Länsförsäkringar Sak, koncernen
Jan-jun 2019 Jan-jun 2018 Helår 2018

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr 3 015 2 884 5 891

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 127 218 402

Rörelseresultat, Mkr 375 292 460

Kapitalkvot, % (Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB) 243 233 228

Länsförsäkringar Bank, koncernen
Jan-jun 2019 Jan-jun 2018 Helår 2018

Inlåning från allmänheten, Mkr 115 884 104 412 108 142

Utlåning till allmänheten, Mkr 301 670 275 841 289 426

Rörelseresultat, Mkr 958 888 1 510

Räntabilitet på eget kapital, % 9,8 10,3 8,3

Kärnprimärkapitalrelation bankkoncernen, % 13,4 25,94) 14,2

Kärnprimärkapitalrelation, konsoliderad situation, % 14,6 24,74) 15,7

Länsförsäkringar Fondliv
Jan-jun 2019 Jan-jun 2018 Helår 2018

Premieinkomst (rullande 12 månader), Mkr 9 111  8 999 9 010

Rörelseresultat, Mkr 375 288 673

Förvaltat kapital, Mkr 146 106 135 001 125 805

Kapitalkvot, % 141 151 135

Länsförsäkringar Liv (konsolideras inte i Länsförsäkringar AB)

Jan-jun 2019 Jan-jun 2018 Helår 2018

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring, Mkr 788 818 1 684

Resultat, Mkr 2 280 783 609

Förvaltat kapital, Mkr 113 789 113 387 109 372

Kapitalkvot, % 211 191 200

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) Kapitalrelationer för perioder före 2018-12-31 är beräknade utifrån den tidigare tillämpningen av riskviktsgolvet för svenska bolån.
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Sakförsäkring

 • Rörelseresultatet ökade till 6 494 (4 071) Mkr.
 • Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 4 procent till 13 675 (13 136) Mkr.
 • Kapitalavkastningen ökade till 7 033 (3 871) Mkr. 
 • Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 323 (655) Mkr.
 • Totalkostnadsprocenten uppgick till 100 (98), med en skadeprocent på 80 (78).
 • Konsolideringskapitalet ökade under perioden med 7 133 Mkr och uppgick till 75 605 Mkr.

Januari-juni 2019 Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2018.

Sakförsäkring, länsförsäkringsgruppen

Nyckeltal, Mkr
Jan-jun  

2019
Jan-jun  

2018
Helår  
2018

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring 13 675 13 136 26 751

Försäkringstekniskt resultat 323 655 1 778

Återbäring och rabatter –204 –157 –825

Total kapitalavkastning 7 033 3 871 1 771

Rörelseresultat 6 494 4 071 2 243

Konsolideringskapital 75 605 69 999 68 472

Konsolideringsgrad, % 268 262 252

Driftskostnadsprocent 20 20 19

Skadeprocent 80 78 76

Totalkostnadsprocent 100 98 96

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 ökade 
till 6 494 (4 071) Mkr, främst på grund av en 
mycket god kapitalavkastning. Börserna 
återhämtades sig väl under första halvåret 
2019, vilket var en starkt bidragande faktor 
till kapitalavkastningen på 7 033 (3 871) Mkr. 
Tillväxten var fortsatt god, premieintäkten 
ökade med 4 procent till 13 675 (13 136) Mkr. 
Däremot minskade det försäkringstekniska 
resultatet till 323 (655) Mkr, främst till följd 
av ökade storm- och brandskador. Därmed 
ökade skadeprocenten till 80 (78). Drifts-
kostnadsprocenten uppgick till 20 (20), vilket 
resulterade i en totalkostnadsprocent på 100 
(98). Den 12 månader rullande totalkostnads-
procenten var 97. Mätt som ett femårigt ge-
nomsnitt var totalkostnadsprocenten och 
skadeprocenten fortsatt stabila på 94 res-
pektive 75. 

Konsolideringskapitalet ökade med 7 133 Mkr 
under första halvåret och uppgick till 75 605 
Mkr per 30 juni 2019. Konsolideringsgraden 
uppgick till 268 (262) procent. 

Affärsvolymer
Länsförsäkringars marknadsledande position 
på den svenska sakförsäkringsmarknaden 
var fortsatt stabil med en marknadsandel på 
30,3 procent per 31  mars 2019, enligt Svensk 
Försäkrings statistik.

Premieintäkten ökade med 4,1 procent  
till 13 675 (13 136) Mkr. Ökningen var  betingad 
av både premiehöjningar och beståndsök-
ningar, men även av förändrad redovisning av 
premie för mottagen återförsäkring.

Privatsegmentets premieintäkt ökade 
med 3,4 procent, där hem-, villahem- samt 
olycksfallsförsäkring fortsatte att driva till-
växten. Agrias goda tillväxt fortsatte, både till 
följd av premiehöjningar och beståndstillväxt, 
speciellt i den utländska verksamheten. Fö-
retagssegmentets premieintäkt ökade med 
6,1 procent, främst drivet av god tillväxt inom 

fastighets- och företagsförsäkring. Motor-
segmentets premieintäkt ökade med 3,1 pro-
cent, främst genom premiehöjningar. Lant-
brukssegmentets premieintäkt ökade med 
3,9  procent. 

Skadeutveckling
Försäkringsersättningar efter avgiven åter-
försäkring ökade med 6 procent till 10 811  
(10 164) Mkr och skadeprocenten ökade till 
80 (78). Under 2019 fortsatte naturskador att 
dominera, främst relaterade till stormen Al-
frida som i januari drabbade östra delarna av 
Sverige. Även de intensiva hagelskurar som 
drabbade södra Sverige under våren bidrog 
till ökade skadekostnader. Dessutom ökade 
skadekostnaderna till följd av bränder, varav 
flera större brandskador. 

Inom privatsegmentet ökade skadekost-
naderna med drygt 6 procent, främst inom 
villahem. Inom företagsegmentet ökade 
skadekostnaderna med nära 7 procent, där 
bränder orsakade över 50 procent av skade-
kostnaderna. Inom lantbrukssegmentet öka-

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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de skadekostnaderna med drygt 5 procent, 
där huvuddelen av skadekostnaderna orsa-
kades av bränder samt förstörd gröda, speci-
ellt efter vårens intensiva hagelskurar i södra 
Sverige.

Klimatförändringarnas konsekvenser för 
Sverige på sikt är en stor utmaning för för-
säkringsbranschen. Länsförsäkringar strävar 
efter att minska risken för klimatpåverkan 
bland annat genom skadeförebyggande ar-
bete och ansvarsfulla skadereparationer. Att 
undvika en skada är en vinst för miljön, sam-
hället och kunderna. Länsförsäkringar deltar 
även i ett FN -samarbete med andra försäk-
rings bolag för att ta fram verktyg kring kli-
matrisk analys.

Kapitalavkastning
Länsförsäkringsgruppens redovisade en myck-
et god kapitalavkastning för första halvåret 
2019. Kapitalavkastningen ökade till 7 033        
(3 871) Mkr, främst på grund av gynnsamma 
börsmarknader i Sverige och globalt. Värde-
ökning i fastighetsplaceringar, främst från 
innehav i Humlegården*, bidrog också posi-
tivt. Kapitalavkastningen uppgick till 7,4 pro-
cent av tillgångsvärdet per 30 juni 2019.
*  Humlegården Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som ägs av de 

23 länsförsäkringsbolagen, Länsförsäkringar Sak, Länsförsäkringar 
Fondliv och Länsförsäkringar Liv.

 Aktier  Räntebärande
 Fastigheter  Övrigt

Summan av placeringstillgångarna uppgick  
per 30 juni 2019 till 113,3 Mdkr.

Fördelning placeringstillgångar

42,9%

20,6%

27,1%

9,4%

Övriga händelser
Den 1 januari 2019 tog Länsförsäkringar över 
ansvaret för märkesförsäkring och vagnska-
degarantier för Toyota- och Lexus bilar på den 
svenska marknaden. Detta  samarbete ut-
vecklades mycket väl under det första halv-
året. Den tekniska utvecklingen går snabbt 
och motorförsäkringsmarknaden kommer 
att se nya behov av försäkringslösningar. Med 
Toyota som partner står Länsförsäkringar 
ännu bättre rustade för att förstå dessa nya 
behov och kan därmed fortsätta att erbjuda 
relevanta försäkringslösningar. 
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Bank

 • Rörelseresultatet ökade till 958 (888) Mkr med en räntabilitet på eget kapital om 9,8 (10,3) procent. 
 • Räntenettot ökade med 4 procent till 2 272 (2 193) Mkr.
 • Affärsvolymerna ökade till 617 (551) Mdkr, inlåningen ökade till 116 (104) Mdkr och utlåningen ökade till 302 (276) Mdkr.
 • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade med 9 procent, antalet bankkort ökade med 10 procent. 

Januari-juni 2019 Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2018.

Länsförsäkringar Bank, koncernen

Nyckeltal, Mkr
Jan-jun  

2019
Jan-jun  

2018
Helår 
2018

Inlåning från allmänheten 115 884 104 412 108 142

Utlåning till allmänheten 301 670 275 841 289 426

Rörelseresultat 958 888 1 510

Räntabilitet på eget kapital, % 9,8 10,3 8,3

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

Resultat
Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelse-
resultat ökade till 958 (888) Mkr vilket förkla-
ras av ett ökat räntenetto. 

Räntenettot ökade med 4 procent till       
2 272 (2 193) Mkr till följd av ökade volymer. 
Räntabiliteten på eget kapital uppgick till  
9,8 (10,3) procent.

Nettoresultat av finansiella poster uppgick 
till –9 (24) Mkr och förklaras främst av effekter 
från återköp av egna obligationer. Det under-
liggande provisionsnettot, exklusive utbetalda 
ersättningar till länsförsäkringsbolagen, hade 
en fortsatt stark utveckling och ökade till 461 
(368) Mkr. Provisionsnettot uppgick till –323 
(–414) Mkr.
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Bankkoncernens rörelseresultat och räntabilitet 
på eget kapital

Kostnader
Rörelsekostnaderna ökade till 934 (874) Mkr 
och förklaras främst av högre personalkost-
nader och ökade avskrivningar. 

K/I-talet före kreditförluster uppgick till 
0,48 (0,48).

Kreditförluster
Kreditförlusterna uppgick netto till 69 (49) Mkr, 
vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,04 
(0,04) procent. Kreditförsämrade låneford-
ringar (stadie 3) före reserveringar uppgick till 
963 (722) Mkr, vilket motsvarar en andel kredit-
försämrade lånefordringar om 0,22 (0,18) pro-
cent. Förlustreserven avseende kreditförsäm-
rade lånefordringar uppgick till 285 (215) Mkr. 
Reserveringsgraden för kreditförsämrade lå-
nefordringar uppgick till 29,6 (29,8) procent. 
Utöver detta innehålls 51 (48) Mkr av ersätt-
ningarna till länsförsäkringsbolagen i enlighet 
med avräkningsmodellen hänförligt till läns-
försäkringsbolagens åtaganden avseende kre-
ditrisk för genererade affärer, avseende kre-
ditförsämrade lånefordringar. Inklusive 
innehållen ersättning till länsförsäkringsbola-
gen uppgick kreditförlustreserven för kredit-
försämrade lånefordringar totalt till 335 (263) 
Mkr. Reserveringsgraden förkredit försämrade 
lånefordringar, inklusive innehållen länsförsäk-
ringsbolagsersättning, uppgick till 34,8 (36,5) 
procent. Den totalt redovisade förlustreserven 
för lånefordringar (stadie 1-3) uppgick till 566 
(486) Mkr, varav 92 (89) Mkr avser innehållna 
ersättningar till länsförsäkringsbolagen i enlig-
het med avräkningsmodellen. 

Affärsvolymer
Affärsvolymerna ökade med 12 procent till 
617 (551) Mdkr. Utlåningen ökade med 9 pro-
cent till 302 (276) Mdkr med fortsatt hög kre-
ditkvalitet. Utlåningen i Länsförsäkringar 
 Hypotek ökade med 11 procent till 233 (210) 
Mdkr. Inlåningen ökade med 11 procent till 
116 (104) Mdkr. Fondvolymen ökade med  
16 procent till 199 (171) Mdkr.

 Bolån  Inlåning  Lantbruksutlåning
 Fond  Övrig utlåning, bank och Wasa Kredit
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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.
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Upplåning
Bankkoncernen har en låg refinansieringsrisk 
och en välfördelad förfallostruktur. Emitte-
rade värdepapper ökade till nominellt 214 
(193) Mdkr, varav säkerställda obligationer 
uppgick till 172 (158) Mdkr, icke säkerställd 
långfristig upplåning uppgick till 40 (34) Mdkr 
och kortfristig upplåning uppgick till 2,0 (0,2) 
Mdkr. Genomsnittlig återstående löptid för 
den långfristiga upplåningen uppgick per  
30 juni 2019 till 3,6 (3,6) år. 

Under perioden emitterades säkerställda 
obligationer med en volym uppgående till no-
minellt 21 (25) Mdkr, återköpta säkerställda 
obligationer uppgick till nominellt 6 (7) Mdkr 
och förfall av säkerställda obligationer upp-
gick till nominellt 8 (6) Mdkr. Länsförsäkringar 
Bank emitterade under perioden icke säker-
ställda obligationer om nominellt 4 (5) Mdkr 
samtidigt som förfall uppgick till nominellt  
3 (4) Mdkr. I april emitterade Länsförsäkringar 
Bank ett primärkapitallån (AT1) om nominellt 
1,0 Mdkr. Transaktionen mottogs väl av mark-
naden och efterfrågan från investerare var god.

 Säkerställda obligationer  
 Icke säkerställda obligationer  Certifikat
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Likviditet
Den 30 juni 2019 uppgick likviditetsreserven 
till 61,3 (52,9) Mdkr. Likviditetsreserven 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 tre år 
utan ny upplåning på kapitalmarknaden.

Likviditetstäckningsgraden (LCR) för kon-
soliderad situation uppgick per 30 juni 2019 
till 360 (336) procent. Stabil nettofinansie-
ringskvot (NSFR) för konsoliderad situation 
uppgick per 30 juni 2019 till 117 (116) procent*.
*  Beräkningen baseras på Länsförsäkringar Banks tolkning av 

Baselkommitténs senaste förslag avseende stabil nettofinansie-
ringskvot.
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Liv- och pensionsförsäkring

 • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 375 (288) Mkr. 
 • Totalt förvaltat kapital för Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 146 (135) Mdkr. 
 • Resultatet i Länsförsäkringar Liv ökade till 2 280 (783) Mkr. 
 • Totalt förvaltat kapital för Länsförsäkringar Liv uppgick till 114 (113) Mdkr. 

Januari-juni 2019 Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2018.

Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv

Nyckeltal, Mkr
Jan-jun  

2019
Jan-jun  

2018
Helår 
2018

Länsförsäkringar Fondliv

Premieinkomst netto (rullande 12 månader) 9 111 8 999 9 010

Rörelseresultat 375 288 673

Förvaltat kapital 146 106 135 001 125 805

Kapitalkvot, % 141 151 135

Länsförsäkringar Liv  
(konsolideras inte i Länsförsäkringar AB)

Resultat 2 280 783 609

Förvaltat kapital 113 789 113 387 109 372

Konsolidering Nya Trad, % 114 115 105

Konsolidering Gamla Trad, % 128 125 124

Kapitalkvot, % 211 191 200

Länsförsäkringar Fondlivs resultat
Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat upp-
gick till 375 (288) Mkr. Resultatförbättringen 
var främst driven av högre förvaltat kapital och 
lägre driftskostnader. Det förvaltade kapitalet 
ökade med 16 procent under första halvåret 
2019 och uppgick till 146 (135) Mdkr per 30 juni 
2019. Ökningen förklaras främst av en gynnsam 
börsutveckling samt ett positivt nettoflöde av 
premie och kapital från befintliga och nya kunder.

Den totala premieinkomsten ökade till  
4 719 (4 618) Mkr, varav inflyttat kapital 732 
(688) Mkr. Premieinkomsten efter avgiven 
återförsäkring för försäkringsrisk uppgick till 
120 (116) Mkr. Provisions- och avgiftsintäk-
terna ökade till 848 (822) Mkr till följd av ett 
växande förvaltat kapital under 2019. 

Driftskostnaderna minskade till 547 (578) 
Mkr, främst på grund av förändrad metod av-
seende aktivering av anskaffningskostnader. 
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Förvaltat kapital fondförsäkring

Kapitalsituation
Länsförsäkringar Fondlivs kapitalsituation 
uttrycks och mäts enligt Solvens II som en 
kvot av kapitalbas i förhållande till riskbase-
rat kapitalkrav. Länsförsäkringar Fondlivs ka-
pitalkvot per 30 juni 2019 uppgick till 141 (151) 
procent. Den lägre kapitalkvoten är hänförlig 
till åtaganden i ett förnyat långsiktigt servi-
ceavtal med Länsförsäkringar Liv.

Länsförsäkringar Fondlivs fondförsäkring 
och garantiförvaltning
Fondförsäkring
Aktiemarknaderna utvecklades gynnsamt 
under första halvåret 2019 - världsindex steg 
med 16 procent, Stockholmsbörsen steg 
med cirka 21 procent, och tillväxtmarknader 
steg med 10 procent. Avkastningen i utländ-
ska aktiefonder ökade ytterligare på grund 
av den svagare kronan. 

Denna utveckling avspeglade sig även för 
fondutbudet - alla fonder utom en utveckla-
des positivt under första halvåret 2019. Bland 
fonderna med positiv avkastning hade 43 
procent en avkastning mellan 10 och 20 pro-
cent och 34 procent en avkastning över 20 
procent. Aktiefonder utvecklades generellt 
starkt där fonder med starkast avkastning 
hörde till aktiekategorier såsom Ryssland, 
Kina, branschfonder och amerikanska aktier. 
Fonder i kategorierna korträntefonder och 
absolutavkastande/hedgefonder hade den 
svagaste avkastningen i utbudet, dock till en 
lägre risk. 

Ett attraktivt fondutbud av god kvalitet 
som ger kunderna bra avkastning på sitt 

pensionskapital är en central del av Länsför-
säkringars erbjudande. Fondutbudet består 
av både fonder under eget varumärke  och 
externa fonder. Samtliga fonder granskas 
och utvärderas noggrant utifrån bland annat 
förvaltningsorganisation, avkastning och 
hållbarhet. Länsförsäkringar Fondliv arbetar 
kontinuerligt med att förbättra fondutbudet 
och skapa ökad valfrihet för kunderna. Hit-
tills i år har 18 nya fonder lanserats, vilket har 
medfört fler alternativ för kunderna att in-
vestera i olika aktie- och räntekategorier 
samt i fonder med hållbarhetsinriktning. 

Avkastningen i Länsförsäkringars fondut-
bud var konkurrensmässigt stark under halv-
året. Fondutbudet rankas också högt inom 
hållbarhet. Enligt Söderberg & Partners har 
Länsförsäkringar högsta betyg avseende 
hållbarhet och fondselektering av fondutbu-
det och utsåg Länsförsäkringar Fondliv till 
Årets fondförsäkringsbolag 2018.

Garantiförvaltning
Länsförsäkringar Fondliv erbjuder förvaltning 
av pensionsförsäkringar med ett garantimo-
ment vid utbetalning. Principen för garantin 

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.   

Länsförsäkringsgruppen 
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är att Länsförsäkringar garanterar en del av 
kundens inbetalda försäkringskapital med 
möjlighet till ytterligare avkastning. Från och 
med 1 februari 2019 har ett antal förändringar 
i sparformen gjorts för att öka konkurrens-
kraften i erbjudandet och skapa förutsätt-
ningar för att ge pensionskunderna en trygg 
och långsiktig avkastning på sitt sparande. 

Placeringarna per 30 juni 2019 bestod av 
41 procent räntebärande placeringar, 36 procent 
aktier, 12 procent alternativa investeringar och 
11 procent krediter. Under året ökade andelen 
alternativa investeringar, såsom fastigheter och 
skog, väsentligt och kan komma att öka yt-
terligare. 

Det förvaltade kapitalet uppgick till 3,7 
(3,3) Mdkr. Avkastningen uppgick till 8,5 (0,3) 
procent. 

Länsförsäkringar Livs resultat
Länsförsäkringar Livs resultat ökade till 
2 280 (783) Mkr. Under första halvåret 2019 
påverkades resultatet positivt av kapitalav-
kastningen i Nya Trad och Gamla Trad, samt 
negativt av låga och fallande räntor. Kapi-
talavkastning gynnades främst av god av-
kastning på placeringar i aktier och alternati-
va investeringar. 

Avkastningen för alternativa investering-
ar berodde främst på försäljning av skogs-
innehav. I samband med omstruktureringen 
av Bergvik Skog AB sålde Länsförsäkringar 
Liv större delen av sitt skogsinnehav, dels till 
Stora Enso, dels till 17 länsförsäkringsbolag 
och Länsförsäkringar Fondliv. Försäljningen 
gjordes på marknadsmässiga villkor och rea-
liserade vinster på 830 Mkr. 

Ränteutveckling under första halvåret 2019 
var utmanande. Resultatet påverkades negativt 
av att svenska långa marknadsräntor föll till 
rekordlåga nivåer, vilket resulterade i minskad 
diskonteringsränta för skulden. Den svenska 
10-åriga statsobligationsräntan föll med cirka 
50 baspunkter under halvåret och låg nära 0 
vid utgången av juni. Länsförsäkringar Livs 
resultat påverkas av marknadsräntorna - fal-
lande marknadsräntor leder till ökade skulder 
till försäkringstagarna då framtida åtaganden 
diskonteras med marknadsräntan. Bolaget 
skyddar sig dock i stor utsträckning mot re-
sultateffekten av ränteförändringar genom 
att tillgångar och skulder matchas mot var-
andra. Diskonteringen av skulder för löptider 
över 10 år påverkades även av att den lång-
siktiga jämnviktsräntan (UFR) sänktes med 
0,15 procentenheter till 3,90 procent. 

Under halvåret ökade skulden till försäk-
ringstagarna med 2,6 (minskade med 1,9) 
Mdkr, till följd av fallande marknadsräntor 
och UFR. Detta motverkades delvis av att ut-
betalningar och utflyttat kapital var högre än 
premieinbetalningar.

Driftskostnaderna uppgick till 206 (179) Mkr. 
Justerat för ersättningar för interna flyttar var 
kostnaderna 23 Mkr lägre än föregående år.

Kapitalavkastningen var positiv för samt-
liga förvaltningsformer och uppgick totalt till 
7,0 (1,0) Mdkr.

Resultatet för riskaffären uppgick till 106 
Mkr, varav 51 Mkr från sjukförsäkringar och 
55 Mkr från dödsfallsförsäkringar.

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

Kapitalsituation
Länsförsäkringar Livs kapitalsituation uttrycks 
och mäts enligt Solvens II som en kvot av 
kapitalbas i förhållande till riskbaserat kapi-
talkrav. Länsförsäkringar Livs kapitalkvot per 
30 juni 2019 uppgick till 211 (191) procent. 
Förbättringen av kapitalkvoten berodde 
främst på att kapitalbasen ökade under halv-
året. Kapitalbasen stärks med bolagets re-
sultat och minskar med utbetalt överskott. 

Konsolideringsgraden beräknas som rela-
tionen mellan totalt kapital och försäkrings-
kapital. Konsolideringsgraden per den 30 juni 
2019 uppgick till 114 (115) procent i Nya Trad 
och i till 128 (125) procent i Gamla Trad.

Länsförsäkringar Livs traditionella        
förvaltning
Länsförsäkringar Liv, som är stängt för ny-
teckning, förvaltar traditionell livförsäkring 
åt sina kunder fördelat på fyra bestånd, Nya 
Trad, Gamla Trad, Nya Världen och Försäkrad 
Pension. Totalt förvaltat kapital uppgick till 
114 (113) Mdkr per 30 juni 2019.

Nya Trad
Förvaltat kapital i Nya Trad uppgick till 25 (22) 
Mdkr. Nya Trad är en förvaltningsform som 
kunder med befintliga traditionella försäk-
ringar kan välja att villkorsändra till. En vill-
korsändring till Nya Trad från Gamla Trad 
innebär bland annat lägre avgifter samt att 
den garanterade räntan sänks. Sänkt garan-
terad ränta möjliggör för Länsförsäkringar 
Liv att placera kapitalet i tillgångar som har 
högre förväntad avkastning, vilket över tid 
ökar möjligheterna till en högre återbäring. 

Placeringarna per 30 juni 2019 bestod av 
58 procent räntebärande placeringar, 33 
procent aktier, 5 procent alternativa investe-
ringar och 4 procent fastigheter. Under 2019 
ökade andelen fastigheter medan andelen 
 alternativa investeringar minskade.

Kapitalavkastningen uppgick till 9,5 (1,8) 
procent. 

Återbäringsräntan var 3 (6) procent per 
30 juni 2019. Återbäringsräntan sänktes från 
6 till 5 procent per den 1 oktober 2018 och 
från 5 till 3 procent per den 1 januari 2019. 

Gamla Trad
Förvaltat kapital i Gamla Trad uppgick till 78 
(79) Mdkr. Den rådande lågräntemiljön inne-
bär stora utmaningar för traditionell livför-
säkring i och med att den förväntade avkast-
ningen i många fall är lägre än den garanter-
ade räntan på försäkringarna. För Länsför-
säkringar Liv har detta inneburit en försiktig 
återbäringshantering samt att risktagandet i 
placeringsportföljen i Gamla Trad i första 
hand inriktats på att säkerställa att den     
garanterade återbäringen kan infrias, även 
vid en framtida negativ marknadsutveckling. 
Samtidigt tas en balanserad risk i placering-
arna för att möjliggöra en rimlig avkastning 
på kundernas sparade kapital.

Placeringarna i Gamla Trad per 30 juni 
2019 bestod av 88 procent räntebärande 
värdepapper, 5 procent aktier och resteran-
de andel utgjordes av fastigheter och alter-
nativa investeringar. Under 2019 minskade 
andelen alternativa investeringar något  
medan andelen fastigheter ökade. 

Kapitalavkastningen uppgick till 5,1 (0,9) 
procent. 

Återbäringsräntan var 3 (2) procent per 
30 juni 2019. Återbäringsräntan höjdes från 2 
till 3 procent den 1 september 2018.

Nya Världen  
Förvaltat kapital i Nya Världen uppgick till 10 
(11) Mdkr. I Nya Världen är kunderna garante-
rade att få tillbaka minst de premier som be-
talats in, efter avdrag för driftskostnader 
och avkastningsskatt. Placeringarna utgörs 
av 60-80 procent aktier och resterande del 
räntebärande placeringar. Per den 30 juni 
2019 uppgick aktieandelen till 65 procent.  

Kapitalavkastningen uppgick till 11,3 
(-0,14) procent.

Försäkrad Pension 
Förvaltat kapital i Försäkrad Pension uppgick 
till 1,1 (1,5) Mdkr. Försäkrad Pension består av 
en obligationsdel och en derivatdel. Storle-
ken på de två delarna beror på hur lång tid 
som återstår till pension och därmed är av-
kastningen i Försäkrad Pension individuell. 
Från och med 2018 har kunder med Försäk-
rad Pension erbjudits att flytta till Nya Trad. 
Erbjudandet har mottagits positivt och kun-
der med totalt 840 Mkr har valt att flytta 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 
171 bobutiker runt om i landet. Länsförsäk-
ringar Fastighetsförmedling är marknadens 
tredje största aktör och Sveriges snabbast 

växande mäklarkedja och hade för fjärde året 
i rad de mest nöjda kunderna enligt Svenskt 
Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning 2019 
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 per 30 juni 2019*
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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% (18 870)
 Svensk Fastighetsförmedling 14,6% (10 417)
 Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 12,8% (9 100)
 Mäklarhuset 4,9% (3 525)
 SkandiaMäklarna 4,4% (3 111)
 Bjurfors 3,8% (2 724)
 HusmanHagberg 3,2% (2 315)
 ERA 1,4% (999)
 Mäklarringen 1,2% (871)
 Hemverket 1,1% (766)
 Övriga mäklare och privat 26,1% (18 542)

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings för-
säljning under första halvåret 2019 visar på 
den högsta marknadsandelen för sålda små-
hus* i företagets historia med 12,8 procent per 
30 juni 2019. Marknadsandelen steg därmed 
med 1,1 procentenheter under det senaste 
året, den snabbaste tillväxten i branschen. 
Även marknadsandelen för bostadsrätter* 
steg med 1,0 procentenheter det senaste 
året och uppgick till 10,9 procent per 30 juni 
2019.

Från juli 2018 till juni 2019 förmedlades  
22 996 (21 005) objekt, varav 12 445 (11 429) 
bostadsrätter och 9 523 (8 608) småhus. 
Provisionsintäkterna uppgick till 970 (870) 
Mkr. Det sammanlagda försäljningsvärdet 
under perioden uppgick till 50,3 (46,0) Mdkr. 

Försäljningen av småhus resulterade i 
bottenlån i Länsförsäkringars bolåneinstitut 
på 4,1 (4,3) Mdkr under det senaste året, för-
delat på 1 846 (1 843) affärer. En motsvaran-
de 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 (rullande 12 månader).

Länsförsäkringar erbjuder fastighetsförmedling genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Verksamheten bedrivs i franchiseform där länsförsäkringsbolagen är 
franchisegivare till 171 lokala bobutiker runt om i landet.

Länsförsäkringsgruppen 
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Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat

Länsförsäkringar AB-koncernens rörelsere-
sultat ökade till 1 453 (1 376) Mkr. Räntabilite-
ten på eget kapital uppgick till 10 (11) procent.

Sakkoncernens rörelseresultat ökade till 
375 (292) Mkr. Premieintäkter efter avgiven 
återförsäkring ökade med knappt 5 procent 
till 3 015 (2 884) Mkr. Totalkostnadsprocen-
ten uppgick till 96 (93). 

Bankkoncernens rörelseresultat ökade 
till 958 (888) Mkr, vilket förklaras av ett ökat 
räntenetto. Räntenettot ökade med 4 pro-
cent till 2 272 (2 193) Mkr till följd av ökade 
volymer. 

Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat 
uppgick till 375 (288) Mkr. Resultatförbätt-
ringen var främst drivet av högre förvaltat 
kapital och lägre driftskostnader. Det förval-
tade kapitalet ökade med 16 procent under 
första halvåret 2019 och uppgick till 146 (135) 
Mdkr per 30 juni 2019. 

Länsförsäkringar AB-koncernens kapi-
talavkastning hänförlig till försäkringsrörel-
sen och moderbolagets tillgångar uppgick till 
4,5 (2,3) procent. Aktier hade en stark ut-
veckling under första halvåret och bidrog 

med 1,8 (0,2) procentenheter. Fastigheter, 
som vid utgången av halvåret uppgick till 27 
(25) procent av placeringstillgångarna, hade 
också en hög avkastning och bidrog med 1,5 
(2,4) procentenheter. Detta var främst drivet 
av positiv marknadsvärdeförändring av 
fastighetsinnehaven. Inom ränteportföljen, 
som totalt bidrog med 1,1 (-0,2) procenten-
heter till kapitalavkastningen, var det framför 
allt amerikanska krediter och amerikanska 
seniora lån som bidrog mest positivt. Bidra-
get från valuta var 0,1 (-0,1) procentenheter.

Kapitalsituation
Länsförsäkringar AB-koncernens eget kapi-
tal ökade under första halvåret 2019 med      
2 293 Mkr till 29 161 Mkr. Av den ökningen 
förklarades 1 000 Mkr av emission av primär-
kapitallån (AT1) i Länsförsäkringar Bank.

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 30 juni 2019 var kapitalöverskottet i 
Länsförsäkringar AB-koncernen enligt regler 
om finansiella konglomerat 11,6 Mdkr, vilket 
var en ökning med 1,6 Mdkr under halvåret. 
Kapitalbasen uppgick till 47,5 Mdkr och kapi-
talkravet till 36,0 Mdkr. Kapitalsituationen 
enligt försäkringsregler var densamma som 
kapitalsituationen enligt regler om finansiella 
konglomerat per 30 juni 2019.

Kärnprimärkapitalrelationen för konsoli-
derad situation*, den grupp som omfattas av 
gruppregler för bankverksamhet, var 14,6 
procent per 30 juni 2019. Från och med 31 
december 2018 förändrades, till följd av be-
slut av Finansinspektionen, tillämpningen av 

riskviktsgolvet för svenska bolån. Detta inne-
bar att kapitalrelationerna minskade från och 
med utgången av år 2018. Överskottet mot 
regulatoriska krav räknat i kronor påverka-
des inte av metodändringen.

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

Dotterbolagens kapitalsituation

2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30

Länsförsäkringar Sak  
Försäkrings AB

Kapitalkvot, % 243 228 233

Länsförsäkringar Fondliv  
Försäkrings AB

Kapitalkvot, % 141 135 151

Länsförsäkringar  
Bankkoncernen

Kärnprimärkapital-
relation, % 13,4 14,2 25,9**

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

**   Kapitalrelationer för perioder före 2018-12-31 är beräknade uti-
från den tidigare tillämpningen av riskviktsgolvet för svenska 
bolån.

Sakförsäkring
Länsförsäkringar AB-koncernens sakförsäk-
ringsaffär utgörs framförallt av hälsa-, djur- 
och grödaförsäkring, viss transport-, ansvars-, 
egendoms- och motorförsäkring, samt inter-
nationell återförsäkring. Länsförsäkringar 
Sak hanterar också länsförsäkringsgruppens 
gemensamma återförsäkringsskydd. 

Rörelseresultatet för Länsförsäkringar 
Sakkoncernen ökade till 375 (292) Mkr. Premie-
intäkter efter avgiven återförsäkring ökade 
med knappt 5 procent till 3 015 (2 884) Mkr. 
Av sakförsäkringsrörelsens tre affärsområden 
var tillväxten störst inom Agria där premie-
volymen ökade i samtliga affärer. 

Länsförsäkringar AB

 • Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat ökade till 1 453 (1 376) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick 
till 10 (11) procent.

 • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Sakkoncernen uppgick till 375 (292) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven åter-
försäkring ökade med knappt 5 procent till 3 015 (2 884) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till 96 (93). 

 • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Bankkoncernen ökade till 958 (888) Mkr.
 • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 375 (288) Mkr.
 • Moderbolagets nettoomsättning ökade till 1 681 (1 486) Mkr.

Januari-juni 2019 Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2018.

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 AB-koncernens sakförsäkringsaffär är indelad i tre affärsområden: Agria (djur- och 
grödaförsäkring), Hälsa samt Återförsäkring och Special.

Länsförsäkringsgruppen 
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Däremot minskade det försäkringstekniska 
resultatet till 127 (218) Mkr och totalkost-
nadsprocenten uppgick till 96,1 (92,8). För-
säkringsersättningar efter avgiven åter-
försäkring uppgick till 2 217 (2 038) Mkr, och 
skadeprocenten ökade till 73,5 (70,7). Drifts-
kostnadsprocenten uppgick till 22,6 (22,1). 

Förändringen i skadeprocent förklaras 
främst av högre skadekostnader kopplat till 
en storm i januari, Alfrida, som drabbade 
östra delarna av Sverige, samt flera större 
brandskador som belastade länsförsäkrings-
gruppens interna återförsäkring, där Läns-
försäkringar Sak deltar med en 15 procentig 
andel av mottagen återförsäkring. Dessutom 
drabbades södra Sverige av intensiva hagel-
skurar under våren, vilket bidrog till högre skade-
kostnader i Agrias grödaaffär. Agrias affär 
för svenska sällskapsdjur hade också något 
högre skadekostnader. Liksom föregående år 
innehöll resultatet 2019 ett positivt avveck-
lingsresultat netto från tidigare års skador, 
med varierande effekt inom olika affärer. 

Driftkostnadsprocenten påverkades av 
högre IT-kostnader, främst från en högre ut-
vecklingstakt.  

Agria
Agrias försäkringstekniska resultat uppgick 
till 64 (110) Mkr. Intensiva hagelskurar i södra 
Sverige bidrog till hög skadebelastning i grö-
daaffären. Agrias till affärsvolym största af-
fär, försäkring av svenska sällskapsdjur, hade 
också något högre skadekostnader både för 
innevarande år och förstärkning av tidigare 
års skador. Hästförsäkring i Sverige uppvisa-
de ett starkare resultat jämfört med motsva-
rande period föregående år. I Storbritannien 
och Norge fortsatte Agria att leverera ett 
stabilt positivt resultat. Resultatet i Danmark 
försämrades till följd av högre skadekostna-
der, för övrig internationell affär var resulta-
tet oförändrat.

Hälsa
Det försäkringstekniska resultatet för Hälsa 
uppgick till 40 (39) Mkr. Resultatet för olycks-
fallsförsäkring förbättrades till följd av premie-
justeringar och översyn av villkor. Resultatet 
i sjukvårdsförsäkring och grupplivförsäkring 
påverkades negativt av förstärkning av re-
server för tidigare års skador.

Återförsäkring och Special
Det försäkringstekniska resultatet för Åter-
försäkring och Special uppgick till 24 (68) Mkr. 
Resultatet för länsförsäkringsgruppens interna 
återförsäkring, där Länsförsäkringar Sak deltar 
med en 15 procentig andel av mottagen åter-
försäkring, drabbades av ökade skadekost-
nader. Resultatet för internationellt mottag-
en återförsäkring förbättrades, främst på 

grund av en låg skadebelastning under perio-
den. Resultatet för transportförsäkring för-
sämrades till följd av några större skadehän-
delser medan det positiva resultatet för 
ansvarsförsäkring var fortsatt stabilt.
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Agria Hälsa Återförsäkring och Special
Övrigt

Sakkoncernens försäkrings tekniska resultat

Sakkoncernens kapitalavkastning ökade till 
4,2 (3,0) procent. Fastigheter, som vid ut-
gången av halvåret uppgick till 34 procent av 
placeringstillgångarna, hade störst avkast-
ning drivet av positiva marknadsvärderför-
ändringar och bidrog med 2,0 (3,1) procent-
enheter till kapitalavkastningen. Ränteport-
följen, som har en kort duration, bidrog med 
1,1 (-0,1) procentenheter och det var framför 
allt amerikanska krediter och amerikanska 
seniora lån som stod för de största bidragen. 
Aktier hade en stark utveckling under första 
halvåret och bidrog med 1,0 (0,1) procenten-
heter.

Bank
Rörelseresultatet för Länsförsäkringar Bank-
koncernen, som ingår i Länsförsäkringar AB-
koncernen, ökade till 958 (888) Mkr, vilket 
förklaras av ett ökat räntenetto. Räntenettot 
ökade med 4 procent till 2 272 (2 193) Mkr till 
följd av ökade volymer. Mer information om 
Länsförsäkringar Bank finns att läsa på sid-
orna 7-8. 

Fondförsäkring
Rörelseresultatet för Länsförsäkringar Fondliv 
uppgick till 375 (288) Mkr. Resultatförbätt-
ringen var främst drivet av högre förvaltat 
kapital och lägre driftskostnader. Det förval-
tade kapitalet ökade med 16 procent under 
första halvåret 2019 och uppgick till 146 (135) 
Mdkr per 30 juni 2019. Mer information om 
Länsförsäkringar Fondliv finns att läsa på sid-
orna 9-10. 

Moderbolaget
Resultat efter finansiella poster för Länsför-
säkringar AB-koncernens moderbolag upp-
gick till 121 (1 297) Mkr. Resultatet påverkades 

positivt av utdelningar och koncernbidrag 
från Länsförsäkringar Sak om 295 (460 från 
Länsförsäkringar Sak och 850 från Länsför-
säkringar Fondliv) Mkr. Nettoomsättningen 
ökade till 1 681 (1 486) Mkr.

Länsförsäkringar AB-koncernens resultat 
Jan-jun 2019 jämfört med Jul-dec 2018
Rörelseresultatet i Länsförsäkringar AB-
koncernen uppgick till 1 453 (975) Mkr.

Länsförsäkringar Sakkoncernens rörelse-
resultat ökade till 375 (167) Mkr. Premieintäk-
terna efter avgiven återförsäkring uppgick 
till 3 015 (3 008) Mkr. Försäkringstekniskt re-
sultat minskade dock till 127 (184) Mkr, 
främst på grund av högre skadekostnader. 
Totalkostnadsprocenten uppgick till 96 (94). 
Kapitalavkastningen stärktes under första 
halvåret 2019 jämfört med andra halvåret 
2018, främst till följd av positiv utveckling i 
aktieportföljen, men även av gynnsam ränte- 
och kreditutveckling.

Länsförsäkringar Bankkoncernens rörel-
seresultat uppgick till 958 (622) Mkr. Ränte-
nettot uppgick till 2 272 (2 304) Mkr. Rörelse-
resultatet under andra halvåret 2018 påverk-
ades av engångsposter om 407 Mkr relatera-
de till slutfasen av arbetet med att ersätta 
bankens kärnbanksystem. 

Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat 
minskade till 375 (385) Mkr drivet av lägre 
förvaltat kapital under första kvartalet 2019. 
Både returprovisionerna och kapitalavgifter-
na är starkt knutna till det förvaltade kapita-
let. Det totala förvaltade kapitalet ökade till 
146 (126) Mdkr per 30 juni 2019. Ökningen 
förklaras främst av den gynnsamma börsut-
vecklingen, samt ett positivt nettoflöde un-
der första halvåret 2019. 

Moderbolagets resultat efter finansiella 
poster uppgick till 121 (32) Mkr. Resultatet 
påverkades främst av utdelningar och koncern-
bidrag om 295 (150) Mkr samt av nedskrivning 
av immateriella tillgångar om 27 (61) Mkr.

Övriga händelser under perioden 
Tua Holgersson, verkställande direktör i Läns-
försäkringar Fondliv, sa upp sin anställning i 
slutet av maj och kommer lämna Länsförsäk-
ringar i slutet av november 2019. Rekrytering 
pågår. 

Händelser efter periodens utgång
I juli 2019 meddelade Högsta domstolen dom 
i två mål där krav riktats mot försäkringsför-
medlares ansvarsförsäkring tecknad hos 
Länsförsäkringar. Det första målet gällde 
tvistefrågan om bolaget Connecta hade 
ådragit sig skadeståndsskyldighet mot kun-
derna enligt lagen om försäkringsförmedling 
eller skadeståndsskyldighet på grund av ett 
investeringsbedrägeri utan inslag av försäk-
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ringsförmedling. Det andra målet gällde tvis-
tefrågan om bolaget EWMGs tecknade an-
svarsförsäkring för försäkringsförmedlare 
även täckte finansiell rådgivning.

Högsta domstolens domar var att försäk-
ringsförmedlares ansvarsförsäkring täcker 
investeringsbedrägeri som förekom i Con-
necta-fallen och finansiell rådgivning som 
förekom i EWMG-fallet. 

Länsförsäkringar och övriga försäkrings-
bolag får nu anpassa sig efter Högsta dom-
stolens uttalanden att försäkringsförmedlares 
ansvarsförsäkring har betydligt bredare 
räckvidd än vad man tidigare räknat med. 

Länsförsäkringar har sedan tidigare reser-
verat för skadekostnader i de mål som omfat-
tas av Högsta domstolens domar.

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 fondförsäkringsdot-
terbolagens 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 ekono-
miska läget i Sverige eftersom all utlåning 
sker lokalt. Bankkoncernen är även expone-
rad för likviditetsrisk och viss marknadsrisk. 
Kreditförlusterna är fortsatt låga och verk-
samhetens 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 bedriver en 
väldiversifierad affär med allt från transport-
försäkring och återförsäkring till djurförsäk-
ring i dotterbolaget Agria. De risker som tas 
inom skadeförsäkring återförsäkras.

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 
 användning och överföring av digital data. 
Klimatrisker till följd av klimatförändringar, 
kan direkt eller indirekt öka övriga risker till 
exempel genom ökade försäkringsskador, fi-
nansiella förluster eller skada på varumärket. 

Länsförsäkringar AB med försäkrings-
dotterbolag har Finansinspektionens till-
stånd att beräkna kapitalkrav för försäk-
ringsverksamhet med en partiell intern 
modell. Kapitalkrav för merparten av mark-
nadsrisker, skadeförsäkringsrisker och sjuk-
försäkringsrisker beräknas med en intern 
modell, medan kapitalkrav för övriga risker 
beräknas enligt standardformeln. Även Läns-
försäkringar Bank har Finansinspektionens 
godkännande för att använda en Intern Risk 
Klassificerings modell (IRK) för mätning av 
kreditrisk för beräkning av kapitalkrav. 

De risker koncernen och moderbolaget är 
exponerade mot har inte förändrats väsentligt 
sedan 31 december 2018. En mer ingående 
beskrivning av dessa risker, samt hur de han-
teras, finns i årsredovisningen 2018 i koncer-
nens not 2 Risk- och kapitalhantering.

Resultatet av periodens verksamhet och den 
ekonomiska ställningen för Länsförsäkringar 
AB-koncernen och moderbolaget per 30 juni 
2019 framgår av efterföljande  finansiella rap-
porter med tillhörande  noter. 

Länsförsäkringsgruppen 
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Resultaträkning för Länsförsäkringsgruppen Sakförsäkring

Mkr
Jan-jun 

2019
Jan-jun 

2018
Helår  
2018

Premieintäkt, efter avgiven återförsäkring 13 675 13 136 26 751

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 228 244 429

Försäkringsersättningar, efter avgiven återförsäkring –10 811 –10 164 –20 192

Driftskostnader –2 749 –2 532 –5 146

Övriga tekniska intäkter/kostnader –20 –30 –64

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  
före återbäring och rabatter 323 655 1 778

Återbäring och rabatter –204 –157 –825

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  
efter återbäring och rabatter 119 497 953

Total kapitalavkastning 7 033 3 871 1 771

Kapitalavkastning överförd till försäkringsrörelsen –477 –350 –584

Övriga intäkter/kostnader –181 52 103

Rörelseresultat 6 494 4 071 2 243

Balansräkning för Länsförsäkringsgruppen Sakförsäkring

Mkr 30 jun 2019 31 dec 2018

TILLGÅNGAR

Aktier och andelar 48 635 42 283

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 30 727 30 393

Övriga placeringstillgångar 33 950 32 140

Summa placeringstillgångar 113 312 104 816

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 10 351 10 507

Fordringar och andra tillgångar 14 806 13 830

Kassa och bank 4 737 4 469

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 603 1 539

SUMMA TILLGÅNGAR 144 809 135 161

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 64 811 59 275

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 60 704 57 659

Andra avsättningar och skulder 16 219 15 175

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 076 3 051

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 144 809 135 161

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-jun 

2019
Jan-jun 

2018
Helår  
2018

Koncernen

Rörelseresultat 1 453 1 376 2 351

Periodens resultat 1 153 1 119 2 190

Räntabilitet på eget kapital, % 1) 10 11 9

Totala tillgångar, Mdkr 561 510 507

Eget kapital per aktie, kronor 2) 2 586 2 355 2 462

Konsolideringskapital 3) 30 861 28 672 29 573

Konsolideringsgrad, % 4) 503 476 479

Kapitalbas för gruppen (FRL) 5) 47 527 45 988 43 870

Solvenskapitalkrav för gruppen (FRL) 5) 35 965 35 182 33 874

Kapitalbas för det finansiella konglomeratet 6) 47 527 45 988 43 870

Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet 6) 35 965 35 182 33 874

Försäkringsrörelsen 7)

Skadeförsäkringsrörelsen

Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) 2 876 2 749 5 623

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 9 10 23

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 8) –1 919 –1 775 –3 666

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 112 189 344

Premieinkomst skadeförsäkring

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 5 113 4 932 7 302

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring 3 532 3 361 5 703

Livförsäkringsrörelsen

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) 339 332 510

Avgifter avseende finansiella avtal 386 379 755

Kapitalavkastning netto 289 2 –133

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) –155 –163 –271

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 387 317 734

Försäkringsrörelsens rörelseresultat 9) 768 580 1 130

Nyckeltal

Omkostnadsprocent 10) 30 29 29

Driftskostnadsprocent 11) 23 22 23

Skadeprocent 12) 74 71 72

Totalkostnadsprocent 96 93 94

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

Direktavkastning, % 14) –0,1 0,7 1,1

Totalavkastning, % 15) 4,7 1,9 1,5

Ekonomisk ställning

Placeringstillgångar, Mdkr 16) 15 14 14

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken, Mdkr 142 132 122

Försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring), Mdkr 10 9 9

Länsförsäkringar AB-koncernen

Länsförsäkringsgruppen 
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Nyckeltal för Länsförsäkringar AB-koncernen, fortsättning

Mkr
Jan-jun 

2019
Jan-jun 

2018
Helår  
2018

Bankrörelsen

Räntenetto 2 272 2 193 4 497

Rörelseresultat 958 888 1 510

Periodens resultat 724 692 1 182

Räntabilitet på eget kapital, % 17) 9,8 10,3 8,3

Totala tillgångar, Mdkr 382 343 350

Eget kapital 17 848 15 674 16 106

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

Placeringsmarginal, % 19) 1,21 1,30 1,30

Kärnprimärkapitalrelation bankkoncernen, % 13,4 25,9 23) 14,2 

Primärkapitalrelation bankkoncernen, % 20) 15,6 28,3 23) 15,5 

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

Kärnprimärkapitalrelation konsoliderad situation, % 14,6 24,7 23) 15,7 

Primärkapitalrelation konsoliderad situation, % 20) 16,0 26,1 23) 16,5 

Total kapitalrelation konsoliderad situation, % 21) 17,7 29,0 23) 18,3 

Kreditförlustnivå, % 22) 0,04 0,04 0,04

1)  Rörelseresultat och omvärdering av rörelsefastigheter med avdrag för scha-
blonskatt 21,4 (22,0) procent i relation till genomsnittligt eget kapital, juste-
rat 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 21,4 (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)  Kapitalrelationer för perioder före 2018-12-31 är beräknade utifrån den 
tidigare tillämpningen av riskviktsgolvet för svenska bolån.

Länsförsäkringsgruppen 
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Rapport över resultat för Länsförsäkringar AB-koncernen

Mkr
Jan-jun 

2019
Jan-jun 

2018
Helår  
2018

Premier före avgiven återförsäkring 3 986 3 893 7 690

Återförsäkrares andel av premieintäkter –785 –832 –1 590

Premier efter avgiven återförsäkring 3 201 3 061 6 100

Ränteintäkter 2 945 2 554 5 229

Räntekostnader –670 –359 –729

Räntenetto 2 275 2 195 4 500

Värdeökning på fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstaga-
ren bär risken 18 995 5 669 –4 539

Utdelningar i placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren  
bär risken – – 8

Kapitalavkastning, netto 531 106  -26

Provisionsintäkter 1 562 1 436 2 937

Övriga rörelseintäkter 1 208 1 075 2 346

Summa rörelseintäkter 27 772 13 542 11 327

Försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring –1 571 –2 238       –4 769

Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar –489 312 854

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –2 061 –1 925 –3 915

Förändring livförsäkringsavsättning –79 –81 –9

Förändring avsättning för livförsäkring för vilka  
försäkringstagaren bär risken –19 275 –5 668 4 668

Provisionskostnader –1 661 –1 611 –3 216

Personalkostnader –1 262 –1 148 –2 228

Övriga administrationskostnader –1 912 –1 685 –4 182

Kreditförluster –69 –49 –95

Summa kostnader –26 319 –12 166 –8 976

Rörelseresultat 1 453 1 376 2 351

Skatt –300 –257 –162

Periodens resultat 1 153 1 119 2 190

Resultat per aktie före och efter utspädning, kronor 111 107 210

Länsförsäkringar AB-koncernen
Finansiella rapporter

Länsförsäkringsgruppen 
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Rapport över totalresultat för Länsförsäkringar AB-koncernen

Mkr
Jan-jun 

2019
Jan-jun 

2018
Helår  
2018

Periodens resultat 1 153 1 119 2 190

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

Omräkningsdifferenser hänförliga till utländsk verksamhet 14 20 4

Kassaflödessäkringar –19 –72 –58

Förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som värderas till 
verkligt värde över övrigt totalresultat 62 11 –50

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

Summa 46 –27 –80

Poster som inte kan omföras till periodens resultat

Omvärdering av rörelsefastigheter 135 244 393

Förändring i verkligt värde på egetkapitalinstrument som värderas till 
verkligt värde över övrigt totalresultat 13 –3 –10

Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras till periodens resultat –26 –54 –74

Summa 122 187 309

Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 168 159 229

Periodens totalresultat 1 321 1 278 2 418

Rapport över finansiell ställning för Länsförsäkringar AB-koncernen

Mkr 30 jun 2019 31 dec 2018

TILLGÅNGAR

Goodwill 549 542

Andra immateriella tillgångar 4 385 4 200

Uppskjuten skattefordran 126 122

Materiella tillgångar 217 55

Rörelsefastigheter 3 340 3 232

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 8 8

Aktier och andelar i intresseföretag 55 54

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska   
avsättningar 10 408 10 553

Utlåning till allmänheten 301 670 289 426

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren  
bär risken 142 253 122 340

Aktier och andelar 3 547 2 700

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 49 754 43 950

Belåningsbara statsskuldförbindelser 21 126 10 847

Derivat 10 190 6 090

Värdeförändring säkringsportföljer 513 125

Övriga fordringar 8 267 4 537

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 287 1 977

Likvida medel 2 044 6 075

SUMMA TILLGÅNGAR 560 740 506 835

Mkr 30 jun 2019 31 dec 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 042 1 042

Övrigt tillskjutet kapital 10 272 10 272

Primärkapital 2 200 1 200

Reserver 864 697

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 14 781 13 656

Summa eget kapital 29 161 26 867

Efterställda skulder 2 594 2 593

Försäkringstekniska avsättningar 20 295 19 465

Avsättningar för vilka livförsäkringstagaren  
bär risken 143 216 123 135

Uppskjuten skatteskuld 1 432 1 435

Övriga avsättningar 119 119

Emitterade värdepapper 221 148 210 304

Inlåning från allmänheten 115 042 106 854

Skulder till kreditinstitut 14 246 5 992

Derivat 961 787

Värdeförändring säkringsportföljer 2 673 1 058

Övriga skulder 3 940 3 638

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 914 4 587

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 560 740 506 835

Länsförsäkringsgruppen 
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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 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

Ingående eget kapital 2019-01-01 1 042 10 272 1 200 697 13 656 26 867

Periodens totalresultat – – – 168 1 153 1 321

Emitterat primärkapital – – 1 000 – –28 972

Utgående eget kapital 2019-06-30 1 042 10 272 2 200 864 14 781 29 161

Rapport över kassaflöde för Länsförsäkringar AB-koncernen

Mkr Jan-jun 2019 Jan-jun 2018

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 1 453 1 376

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 543 2 420

Betald skatt –363 -262

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 3 634 3 534

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av aktier och andelar, obligationer och andra räntebärande värdepapper och derivat –17 085 –9 371

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar –15 963 –18 245

Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder 16 619 12 374

Kassaflöde från den löpande verksamheten –12 795 –11 708

Investeringsverksamheten

Förändring intresseföretag 3 –

Förvärv av immateriella tillgångar –371 –388

Förvärv av materiella tillgångar – –63

Investering i rörelsefastighet –1 –9

Kassaflöde från investeringsverksamheten –368 –460

Finansieringsverksamheten

Förändring emitterade värdepapper 8 190 13 968

Förändring leasingskuld –34 –

Lämnad utdelning – –300

Primärkapitalinstrument 972 –16

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 128 13 652

Periodens kassaflöde –4 036 1 484

Likvida medel 1 januari 6 075 1 196

Kursdifferens i likvida medel 5 10

Likvida medel 30 juni 2 044 2 690
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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 
(IFRIC), 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 2019
Från och med den 1 januari 2019 tillämpar koncernen IFRS 16 Leasingavtal
och IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling.

BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR
Utöver de bedömningar och uppskattningar som framgår i årsredovisningen
för 2018 så tillkommer nedanstående. 

I Wasa Kredit AB har en skatterevision avseende räkenskapsåret 2014 
avslutats under perioden, vilket har lett till en upptaxering om 84 Mkr. 
Periodens resultat har netto påverkats positivt med 5 Mkr med anledning av 
upplösning av obeskattade reserver. Bolaget har att utvärdera innebörden av 
Skatteverkets beslut för efterföljande räkenskapsår. Den preliminära bedöm-
ningen är att den tillkommande skattekostnaden kommer att uppgå till cirka 
50 Mkr och att resultateffekten bedöms bli positiv till följd av upplösning av 
obeskattade reserver.

Med anledning av att obeskattade reserver i Wasa Kredit AB löses upp 
minskar den uppskjutna skatteskulden i koncernen.

IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16 Leasingavtal har ersatt IAS 17 Leasingavtal och medför framförallt en 
ändrad redovisning av operationella leasingavtal där koncernen är leaseta-
gare och som enligt IAS 17 redovisades som en leasingkostnad i rapport över 
resultat. IFRS 16 medför en ändrad redovisning hos leasetagare då samtliga 
leasingavtal (med vissa lättnadsregler) ska redovisas i rapport över finansiell 
ställning som en leasingskuld för skyldigheten att betala framtida fasta 
leasingavgifter och en leasingtillgång som ett uttryck för rättigheten att få 
använda en underliggande tillgång. Redovisning av leasingavtal hos leasegi-
vare motsvarar i allt väsentligt tidigare gällande principer.

Bedömning av leasingavtal
Vid ingång av ett avtal bedömer koncernen huruvida avtalet inkluderar lea-
sing. Ett avtal är, eller består av, leasing om avtalet medför att koncernen har
en rättighet att kontrollera användningen av en identifierad tillgång under en
tidsperiod i utbyte mot ersättning. Koncernen har valt att identifiera leasing-
komponenter i koncernens leasingavtal och inte inkludera icke-leasingkom-
ponenter i beräkning av leasingskulden.

Länsförsäkringar AB-koncernen
Noter till finansiella rapporter

Tillämpning av undantagsregler
Det finns undantag för korttidsleasingavtal och leasing för vilka den under-
liggandetillgången har ett lågt värde. Koncernen har valt att i rapport över 
finansiell ställning inte redovisa leasingavtal för vilka den underliggande 
tillgången har ett lågt värde eller med en leasingperiod (inklusive förläng-
ningsoption vilka koncernen med rimlig säkerhet kan förväntas att utnyttja) 
som understiger 12 månader respektive avslutas inom 12 månader från den 
första tillämpningsdagen 1 januari 2019.

Klassificering av leasingavtal
Koncernen redovisar sina leasingavtal i rapport över finansiell ställning 
som en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld. Nyttjanderättstillgångar 
klassificeras som motsvarande underliggande tillgång skulle ha redovisats 
om den ägdes. Leasingavtal som avser lokalhyra klassificeras som rörelse-
fastigheter  och leasingavtal som avser olika form av utrustning, IT-servrar 
och bilar klassificeras som materiella tillgångar. Koncernens leasingskulder 
redovisas i rapport över finansiell ställning som övriga skulder.

Effekt av övergång till IFRS 16
Koncernen har tillämpat övergångsmetoden modifierad retroaktiv tillämp-
ning som innebär att jämförande information lämnas i enlighet med IAS 17 
och IFRIC 4. Övergången till IFRS 16 innebär att koncernen har redovisat nya 
tillgångar och skulder för sina operationella leasingavtal som leasetagare för 
framförallt lokalhyror och olika form av utrustning, bilar och servrar. Koncer-
nen har vid övergången redovisat nuvärdet av återstående leasingavgifter 
som leasingskulder till ett belopp om 179 Mkr. Nyttjanderättstillgångar har
vid övergången redovisats till ett belopp motsvarande leasingskulder (efter
justering för förutbetalda leasingavgifter redovisade 31 december 2018) var-
för koncernen inte redovisar någon justering av eget kapital i den ingående
balansen för 2019. Effekten på koncernens rapport över finansiell ställning 
vid övergången till IFRS 16 presenteras i sin helhet i not 5. Kostnaderna för 
koncernens leasingavtal har förändrats då koncernen redovisar avskrivning 
för nyttjanderättstillgångar och räntekostnader för leasingskulder. Tidigare 
redovisade koncernen operationell leasingkostnad linjärt över leasingpe-
rioden och redovisade tillgångar (förutbetalda leasingavgifter) och skulder 
(upplupna leasingavgifter) endast i den utsträckning det var en skillnad 
mellan faktiska leasingavgifter och redovisad kostnad.

IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling
Från och med 1 januari 2019 tillämpar koncernen IFRIC 23 Osäkerhet i fråga
om inkomstskattemässig behandling. IFRIC 23 förtydligar hur IAS 12 
Inkomstskatter ska tillämpas om det är oklart hur skattelagstiftningen ska 
tillämpas på en viss transaktion eller under en viss omständighet. Tolkningen 
har inte medfört någon påverkan på koncernens finansiella rapporter.

Delårsrapporten har i övrigt upprättats enligt samma redovisningsprinciper 
och beräkningsmetoder som tillämpades i årsredovisningen för 2018.
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Not 2 Resultat per rörelsesegment

Jan-jun 2019, Mkr
Sak- 

försäkring
Fond- 

försäkring Bank Moderbolag

Elimineringar 
och  

justeringar Totalt

Premier efter avgiven återförsäkring 3 015 120 – – 65 3 201

Räntenetto – – 2 272 – 3 2 275

Värdeökning på placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren  
bär risken – 18 995 – – – 18 995

Kapitalavkastning, netto 9 276 –5 321 –71 531

Provisionsintäkter 19 851 691 – 1 1 562

Övriga rörelseintäkter 219 108 16 1 679 –814 1 208

Summa rörelseintäkter 3 262 20 350 2 974 2 001 –815 27 772

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –2 217 –55 – – 211 –2 061

Förändring livförsäkringsavsättning – – – – –79 –79

Förändring avsättning för livförsäkring för vilka försäkringstagaren bär risken – –19 275 – – – –19 275

Provisionskostnader –285 –370 –1 014 – 7 –1 661

Personalkostnader –280 –105 –331 –555 8 –1 262

Övriga administrationskostnader –354 –173 –603 –1 324 542 –1 912

Kreditförluster – – –69 – – –69

Summa kostnader –3 136 –19 978 –2 016 –1 879 690 –26 319

Försäkringstekniskt resultat 127 372 – – –499 –

Icke tekniska intäkter/kostnader 248 2 – – –250 –

Rörelseresultat 375 375 958 121 –375 1 453

Skatt – – – – – –300

Periodens resultat – – – – – 1 153

Fördelning intäkter

Externa intäkter 3 174 20 120   2 975 932 572 27 772

Koncerninterna intäkter 88 231 0 1 069 –1 387 –

Summa rörelseintäkter 3 262 20 350 2 974 2 001 –815 27 772

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

Länsförsäkringsgruppen 
Delårsöversikt januari-juni 2019 23 Länsförsäkringar AB-koncernen, noter till finansiella rapporter



Not 2 Resultat per rörelsesegment, fortsättning

Jan-jun 2018, Mkr
Sak- 

försäkring
Fond- 

försäkring Bank Moderbolag

Elimineringar 
och  

justeringar Totalt

Premier efter avgiven återförsäkring 2 884 116 – – 61 3 061

Räntenetto – – 2 193 – 2 2 195

Värdeökning på placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren  
bär risken – 5 669 – – – 5 669

Kapitalavkastning, netto 10 –10 24 1 331 –1 250 106

Provisionsintäkter 21 824 590 – 1 1 436

Övriga rörelseintäkter 207 111 8 1 486 –737 1 075

Summa rörelseintäkter 3 122 6 710 2 815 2 817 –1 923 13 542

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –2 038 –79 – – 192 –1 925

Förändring livförsäkringsavsättning – – – – –81 –81

Förändring avsättning för livförsäkring för vilka  
försäkringstagaren bär risken – –5 668 – – – –5 668

Provisionskostnader –264 –349 –1 005 – 7 –1 611

Personalkostnader –253 –95 –299 –502 0 –1 148

Övriga administrationskostnader –349 –238 –575 –1 019 495 –1 685

Kreditförluster – – –49 – – –49

Summa kostnader –2 904 –6 428 –1 927 –1 520 613 –12 166

Försäkringstekniskt resultat 218 282 – – -500 –

Icke tekniska intäkter/kostnader 74 6 – – –80 –

Rörelseresultat 292 288 888 1 297 –1 389 1 376

Skatt – – – – – –257

Periodens resultat – – – – – 1 119

Fördelning intäkter

Externa intäkter 3 030 6 498 3 034 789 190 13 542

Koncerninterna intäkter 92 212 –219 2 028 –2 113 –

Summa rörelseintäkter 3 122 6 710 2 815 2 817 –1 923 13 542

Not 3 Närståendetransaktioner

Mkr
Intäkter 
Jan-jun

Kostnader 
Jan-jun

Fordringar 
30 jun

Skulder 
30 jun

Åtaganden 
30 jun

2019

Länsförsäkringar Liv  
Försäkrings AB 159 4 162 608 –

Länsförsäkringsbolag 887 1 210 8 544 13 260 62

Övriga närstående 21 5 15 47 6

2018

Länsförsäkringar Liv  
Försäkrings AB 171 4 84 943 303

Länsförsäkringsbolag 1 020 1 169 10 109 14 992 59

Övriga närstående 14 23 25 41 6

Intäkter och kostnader inkluderar räntor. Fordringar och skulder mot länsförsäkrings bolag 
inkluderar försäkringstekniska avsättningar.
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Not 4 Värderingsmetoder för verkligt värde

Tabell 1 30 jun 2019 30 jun 2018

Mkr Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde

Finansiella tillgångar

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 8 8 8 8

Utlåning till allmänheten 301 670 302 642 275 841 276 536

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken 142 253 142 253 131 586 131 586

Aktier och andelar 3 547 3 547 2 780 2 780

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 49 754 49 754 44 136 44 136

Belåningsbara statsskuldförbindelser 21 126 21 126 15 661 15 661

Derivat 10 190 10 190 7 827 7 827

Övriga fordringar 4 037 – 3 232 –

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 49 – 49 –

Likvida medel 2 044 – 2 690 –

Summa finansiella tillgångar 534 677 483 810

Finansiella skulder

Efterställda skulder 2 594 2 645 2 592 2 663

Emitterade värdepapper 221 148 227 566 201 842 207 150

Inlåning från allmänheten 115 042 116 272 103 416 104 800

Skulder till kreditinstitut 14 246 – 9 882 –

Derivat 961 961 1 095 1 095

Övriga skulder 917 – 589 –

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 186 – 1 977 –

Summa finansiella skulder 357 094 321 393

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, Mkr

30 jun 2019 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa 

redovisat värde

Tillgångar

Rörelsefastigheter – – 3 325 3 325

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB – – 8 8

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken 142 253 – – 142 253

Aktier och andelar 1 997 58 1 492 3 547

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 49 447 – 307 49 754

Belåningsbara statsskuldförbindelser 21 126 – – 21 126

Derivat 0 10 189 – 10 190

Skulder

Derivat 0 961 – 961

30 jun 2018

Tillgångar

Rörelsefastigheter – – 3 099 3 099

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB – – 8 8

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken 131 586 – – 131 586

Aktier och andelar 1 705 25 1 050 2 780

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 43 911 – 225 44 136

Belåningsbara statsskuldförbindelser 15 661 – – 15 661

Derivat 1 7 826 – 7 827

Skulder

Derivat 0 1 095 – 1 095

Det har inte gjorts några väsentliga överföringar mellan nivå 1 och nivå 2 under 2019 och inte heller under 2018. Under 2019 och 2018 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 redovisade jämförelseköp och avkast-
ningsmetod. 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 med undantag för aktier och andelar i Länsförsäkringar Bank 
som regelbundet värderas baserat på aktuella bolagsrapporter och prognostiserade resultat. Avlistade bolag på obestånd värderas till noll, om annan notering 
inte kan hittas. 

Aktier i Länsförsäkringar Liv värderas 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 och C-aktier med konverteringsrätt till börsnoterade A-aktier utan restriktion, bestäms verkligt 
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 ut-

förs 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 externa marknadspriser och det verkliga värdet beräknas genom 
respektive valutas räntekurva.
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Mkr

Framtida operationella leasingavgifter per 31 december 2018 182

Undantag från redovisning i rapport över finansiell ställning

 – korttidsleasingavtal 0

 – leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett lågt värde -6

Förlängningsoptioner som med rimlig säkerhet kommer att utnyttjas 4

Summa operationella leasingavgifter innan diskontering som per 1 januari 
2019 ska redovisas i rapport över finansiell ställning 180

Diskonteringseffekt per 1 januari 2019 -1

Finansiella leasingskulder per 31 december 2018 -

Leasingskulder som redovisas i rapport över finansiell ställning per 1 januari 2019 179

Vid övergången till IFRS 16 redovisade koncernen nyttjanderättstillgångar och leasingskulder om 179 Mkr i rapport över finansiell ställning vilket påverkade materiella 
 tillgångar (163 Mkr) och rörelsefastigheter (16 Mkr) samt övriga skulder. 

För värdering av leasingskulder har koncernen diskonterat framtida leasingavgifter genom att använda en marginell låneränta per 1 januari 2019. Den genomsnittliga 
 marginella låneräntan som tillämpats är 0,49 procent.

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 Totalt

Ingående balans 1 jan 2019 3 232 8 1 103 250 4 593

Förvärv 2 – 305 51 357

Avyttringar 0 – – – 0

Redovisat i periodens resultat –43 – 84 7 47

Redovisat i övrigt totalresultat 135 – 0 – 135

Utgående balans 30 jun 2019 3 325 8 1 492 307 5 132

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 årets resultat –84 – 159 15 89

Redovisat i övrigt totalresultat 393 – – – 393

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

I rapport över finansiell ställning redovisas nyttjanderättstillgångar om 15 Mkr som rörelsefastigheter.  
Nyttjanderättstillgångarna värderas inte till verkligt värde.

Not 5 Finansiell effekt vid byte av redovisningsprincip från IAS 17 Leasingavtal till IFRS 16 Leasingavtal
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Resultaträkning för Länsförsäkringar AB, moderbolag

Mkr
Jan-jun 

2019
Jan-jun 

2018
Helår  
2018

Nettoomsättning 1 681 1 486 3 235

Rörelsens kostnader

Externa kostnader –1 300 –997 –2 340

Personalkostnader –545 –502 –959

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar –36 –22 –105

Rörelseresultat –200 –34 –169

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 322 1 335 1 506

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 0 –2

Räntekostnader och liknande resultatposter –1 –3 –7

Resultat efter finansiella poster 121 1 297 1 328

Skatt –4 –1 –7

Periodens resultat 117 1 295 1 322

Rapport över totalresultat för Länsförsäkringar AB, moderbolag

Mkr
Jan-jun 

2019
Jan-jun 

2018
Helår  
2018

Periodens resultat 117 1 295 1 322

Övrigt totalresultat

Poster som inte kan omföras till periodens resultat

Förändring i verkligt värde på egetkapitalinstrument som värderas till 
verkligt värde över övrigt totalresultat –1 0 0

Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt –1 0 0

Periodens totalresultat 117 1 295 1 321

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

Mkr 30 jun 2019 31 dec 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 354 373

Materiella anläggningstillgångar 38 45

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i koncernföretag 17 742 17 742

Ägarintressen i övriga företag 1 016 1 016

Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 122 913

Summa finansiella anläggningstillgångar 19 880 19 671

Summa anläggningstillgångar 20 272 20 089

Omsättningstillgångar 799 813

Kassa och bank 227 209

SUMMA TILLGÅNGAR 21 298 21 111

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Bundet eget kapital 6 059 6 068

Fritt eget kapital 13 691 13 565

Summa eget kapital 19 749 19 633

Avsättningar 45 46

Långfristiga skulder 284 323

Kortfristiga skulder 1 219 1 109

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 21 298 21 111

Kassaflödesanalys för Länsförsäkringar AB, moderbolag

Mkr Jan-jun 2019 Jan-jun 2018

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 121 1 297

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 34 6

Betald inkomstskatt 9 –22

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 164 1 280

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar –213 –19

Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder 77 –96

Kassaflöde från den löpande verksamheten 28 1 166

Investeringsverksamheten

Förvärv av andelar i koncernföretag – –850

Övrig investeringsverksamhet 18 –53

Kassaflöde från investeringsverksamheten 18 –903

Finansieringsverksamheten

Lämnad utdelning – –300

Övrig finansieringsverksamhet –28 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –28 –300

Periodens kassaflöde 18 –37

Likvida medel 1 januari 209 254

Likvida medel 30 juni 227 217
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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
Överkurs-

fond

Balanserade  
vinstmedel  

inklusive 
periodens 

resultat Totalt

Ingående get 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  utvecklingsutgifter – 21 – – – –21 –

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

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

Periodens totalresultat – – – – – 27 27

Aktiverade egenupparbetade utvecklingsutgifter – 13 – – – –13 –

Utgående eget kapital 2018-12-31 1 042 224 4 801 –503 5 471 8 597 19 633

Ingående eget kapital 2019-01-01 1 042 224 4 801 –503 5 471 8 597 19 633

Periodens totalresultat – – – –1 – 117 117

Aktiverade egenupparbetade utvecklingsutgifter – –9 – – – 9 –

Utgående eget kapital 2019-06-30 1 042 215 4 801 –504 5 471 8 724 19 749

Länsförsäkringsgruppen 
Delårsöversikt januari-juni 2019 30 Länsförsäkringar AB, moderbolag, finansiella rapporter



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 2019

IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling
Från och med 1 januari 2019 tillämpar bolaget IFRIC 23 Osäkerhet i fråga 
om inkomstskattemässig behandling. IFRIC 23 förtydligar hur IAS 12 ska 
tillämpas om det är oklart hur skattelagstiftningen ska tillämpas på en viss 
transaktion eller under en viss omständighet. Tolkningen har inte medfört 
någon påverkan på bolagets delårsrapport.

IFRS 16 Leasingavtal
Från och med 1 januari 2019 har IFRS 16 ersatt IAS 17 Leasingavtal. Stan-
darden har framförallt medfört att leasetagare ska redovisa leasingavtal, 
som tidigare klassificerats som operationella leasingavtal, i balansräkningen. 
Länsförsäkringar AB har använt sig av valmöjligheten i RFR 2 att inte tillämpa 
IFRS 16 på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning. Läns-
försäkring AB redovisar som leasetagare fortsatt bolagets leasingavgifter 
som en kostnad linjärt över leasingperioden. Därför har standarden inte haft 
någon finansiell effekt på bolagets delårsrapport.

Delårsrapporten har i övrigt upprättats enligt samma redovisningsprinciper 
och beräkningsmetoder som tillämpades i årsredovisningen för 2018.

Not 2 Närståendetransaktioner

Mkr
Intäkter 
Jan-jun

Kostnader 
Jan-jun

Fordringar 
30 jun

Skulder 
30 jun

2019

Koncernbolag 1 069 73 415 318

Länsförsäkringar Liv  
Försäkrings AB 108 2 19 17

Länsförsäkringsbolag 784 11 151 669

Övriga närstående 12 – – –

2018

Koncernbolag 2 027 69 463 292

Länsförsäkringar Liv  
Försäkrings AB 116 2 0 168

Länsförsäkringsbolag 617 11 131 553

Övriga närstående 13 14 – –

Intäkter och kostnader inkluderar räntor.

Not 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Mkr 30 jun 2019 31 dec 2018

Ansvarsförbindelser

Delägare i Utile Dulci 2 HB 19 13

Belopp i Mkr om inget annat anges.

Länsförsäkringar AB, moderbolag
Noter till finansiella rapporter

Verkställande direktören avger rapporten för Länsförsäkringar AB-koncernen (sid 12-14, 17-31) på styrelsens uppdrag. 
Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm 30 augusti 2019

Fredrik Bergström
Verkställande direktör
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Resultaträkning för Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB

Mkr
Jul-jun 

2019
Jan-jun 

2018
Helår  
2018

Premieinkomst, efter avgiven återförsäkring 788 818 1 684

Kapitalavkastning netto 6 966 1 029 –527

Försäkringsersättningar –2 518 –2 644 –4 939

Förändring i försäkringstekniska avsättningar –2 662 1 820 4 992

Driftskostnader –206 –179 –412

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 2 368 844 798

Icke-tekniska intäkter och kostnader – – –

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 2 368 844 798

Periodiseringsfond – – –14

Skatt –88 –61 –175

Periodens resultat 2 280 783 609

Övrigt totalresultat – – –

Periodens totalresultat 2 280 783 609

Balansräkning för Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 

Mkr 30 jun 2019 31 dec 2018

TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar 117 150 110 662

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 397 397

Fordringar 1 545 1 399

Andra tillgångar 5 002 3 979

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 62 72

SUMMA TILLGÅNGAR 124 156 116 509

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 25 407 23 703

Obeskattade reserver 341 340

Försäkringstekniska avsättningar 87 459 84 850

Avsättningar för andra risker och kostnader 29 30

Depåer från återförsäkrare 397 397

Skulder 10 349 7 006

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 174 183

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 124 156 116 509

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

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 

Delårsrapport januari-september Länsförsäkringar Bank 24 oktober

Delårsrapport januari-september Länsförsäkringar Hypotek 24 oktober

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl 13:00 svensk tid.


