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 • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till –350 (6 494) Mkr, med  
en kapitalavkastning på –825 (7 033) Mkr. 

 • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 1 107 (323) Mkr. 
Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 6 procent till 14 428 (13 675) Mkr.  
Totalkostnadsprocenten minskade till 94.9 (100,4).

 • Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat uppgick till 1 130 (1 453) Mkr.  
Räntabiliteten på eget kapital  uppgick till 7 (10) procent.

 • Länsförsäkringar Sakkoncernens rörelseresultat uppgick till 133 (375) Mkr. Premieintäkt efter avgiven  
återförsäkring ökade med 9 procent till 3 288 (3 015) Mkr. Totalkostnadsprocenten minskade till 94,5 (96,1).

 • Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultat uppgick till 876 (958) Mkr.  
Räntenettot ökade till 2 423 (2 272) Mkr.

 • Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 333 (375) Mkr. Premieinkomsten ökade  
till 5 529 (4 719) Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna ökade till 884 (848) Mkr.

 • Länsförsäkringar Livs resultat uppgick till –2 069 (2 280) Mkr.

Perioden i korthet Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2019.

Länsförsäkringar Bankkoncernens 
rörelseresultat

Länsförsäkringar Fondlivs förvaltade kapitalFörsäkringstekniskt resultat för 
länsförsäkringsgruppens sakförsäkring
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Det har varit ett halvår olikt alla andra. Många har drabbats hårt av 
coronapandemin och många har kämpat hårt för att hantera konse-
kvenserna. I denna situation är det mycket viktigt för Länsförsäkring-
ar att finnas tillgängliga för kunderna och att ta ett samhällsansvar. 
Under instabila tider blir kraften och stabiliteten i vår federation än 
tydligare och visar på styrkan som finns i att vara lokala och kundäg-
da. Att leva upp till vårt löfte till kunderna att förenkla deras vardag 
och bidra till en trygg framtid har sällan varit så viktigt som nu. Runt 
om i landet har länsförsäkringsbolagen tagit viktiga initiativ för att 
stötta kunder, lokala företag, sjukvård och föreningsliv som drabbats 
hårt av coronapandemin. Under första halvåret 2020 investerade 
Länsförsäkringar 1,2 Mdkr i sociala obligationer, som bidrar till finan-
siering för att bekämpa effekterna av coronapandemin och öka till-
gängligheten till hälsovård. 

Utgångspunkten i alla de operationella åtgärder som vidtagits på 
grund av coronapandemin har varit att påverkan för kunderna ska bli 
så liten som möjligt. Vi har försökt minimera risken för en intern 
smittspridning inom länsförsäkringsgruppen, bland annat genom dis-
tansarbete, samtidigt som vi säkerställt att våra kunder får en fort-
satt god service. Merparten av länsförsäkringsbolagens kontor är 
fortsatt tillgängliga för kundmöten. Det digitala kundmötet är en na-
turlig kontaktpunkt, vilket skapar goda förutsättningar för verksam-
heten att fortlöpa utan större störningar.

Coronapandemins effekter på Länsförsäkringars tekniska resultat 
var relativt begränsade under första halvåret 2020. Det var framförallt 
kapitalavkastningen som påverkades av osäkerheten på de finansiella 
marknaderna. Rörelseresultatet för länsförsäkringsgruppens sakför-
säkringsverksamhet uppgick till –350 Mkr, med en kapitalavkastning 
på –825 Mkr. Det tekniska resultatet var desto bättre med en premie-
tillväxt på knappt 6 procent och en totalkostnadsprocent på 95. 
Skadekostnaderna minskade, framförallt på grund av färre natur- och 
brandskador, men även som en effekt av coronapandemin genom 
ändrat kundbeteende med färre resor och mer hemmavistelse.

Länsförsäkringar AB-koncernen redovisade ett rörelseresultat på 
1 130 Mkr. Sakförsäkringsverksamheten bidrog med ett rörelseresul-
tat på 133 Mkr med en stark premietillväxt om 9 procent och en total-
kostnadsprocent på 95. Bankverksamheten redovisade ett stabilt rö-
relseresultat på 876 Mkr med fortsatt god tillströmning av nya 
kunder. Inlåningen ökade med 13 procent och utlåningen ökade med 
5 procent med fortsatt hög kreditkvalitet. Vi har genom reserveringar 
på 155 Mkr buffrat upp för eventuella kommande kreditförluster som 
effekt av coronapandemin. Fondförsäkringsverksamhetens rörelsere-
sultat uppgick till 333 Mkr. Det förvaltade kapitalet minskade med 5 
procent under första halvåret till 151 Mdkr, främst på grund av osäker-
heten på börsmarknaderna. Kapitalet påverkades däremot positivt av 
ett starkt nettoflöde. 

Vi gläds åt att våra fondförsäkringskunders intresse för hållbarhets-
inriktade aktiefonder och fonder med låg klimatrisk ökade markant un-
der första halvåret 2020. Andelen köp av denna typ av fonder ökade 

Stabil verksamhet trots en 
instabil omvärld

med 40 procent jämfört med första halvåret 2019. Vårt fondutbud ran-
kas högt inom hållbarhetsområdet, Länsförsäkringar hamnade på en 
tredje plats när Morningstar mätte andelen fonder med hög hållbarhet i 
Europas 100 största fondbolag.

Vi är mycket stolta över flera fina utmärkelser under första halv-
året 2020. Vi toppade Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning 
2020 inom fastighetsförmedling för femte året i rad, Länsförsäkringar 
Fondliv utsågs till Årets Fondförsäkringsbolag 2019 av Söderberg & 
Partners och vi fick utmärkelsen Celent Model Bank Award för vårt 
framgångsrika byte av kärnbanksystem under 2019. Dessutom gläds 
vi åt att Länsförsäkringars kunder är först i världen med bankkort till-
verkade av 100 procent återvunnen plast.

Det råder osäkerhet kring pandemins utveckling och det är svårt 
att förutspå de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna. Den ekono-
miska nedgången förefaller dock inte bli så djup som befarat och det 
råder större optimism kring återhämtningen. Vi kan i sammanhanget 
konstatera att alla bolag inom länsförsäkringsgruppen har en stark 
kapitalsituation och bedöms ha goda förutsättningar att hantera yt-
terligare effekter som pandemin kan medföra.

På uppdrag av de 23 länsförsäkringsbolagen

Fredrik Bergström
Vd Länsförsäkringar AB 
Länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag

Det är mycket viktigt 
för Länsförsäkringar att           

finnas tillgängliga för kunderna
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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 7 200 medar-
betare. Länsförsäkringsgruppen är i juridisk mening inte en koncern. 
Huvuddelen av sakförsäkringsaffären inom länsförsäkringsgruppen 
tecknas av länsförsäkringsbolagen. 

1) Avser bolagets säkerställda obligationer.

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

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*

Inom Länsförsäkringar AB-koncernen bedrivs affär inom bank, liv- 
och pensionsförsäkring samt viss sakförsäkring. Sakförsäkringsaffä-
ren består framför allt 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. 

Länsförsäkringsgruppen 
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I rapporten kommenteras utvecklingen januari-juni 2020 jämfört med januari-juni 2019, om inte annat anges.
Belopp anges i SEK, om inte annat anges.

Ekonomisk översikt

Länsförsäkringsgruppen
Jan-jun 2020 Jan-jun 2019 Helår 2019

Sakförsäkring

Konsolideringskapital, Mkr 82 645 75 605 82 096

Konsolideringsgrad, % 282 268 288

Räntabilitet på eget kapital, % –1 16 15

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr 14 428 13 675 27 856

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 1 107 323 1 824

Rörelseresultat, Mkr –350 6 494 12 001

Totalkostnadsprocent 94,9 100,4 96,3

Länsförsäkringar AB, koncernen1) 

Jan-jun 2020 Jan-jun 2019 Helår 2019

Rörelseresultat, Mkr 1 130 1 453 3 003

Balansomslutning, Mkr 590 246 560 740 572 594

Räntabilitet på eget kapital, % 7 10 10

Kapitalbas för gruppen (FRL)2), Mkr 50 575 47 527 50 220

Solvenskapitalkrav för gruppen (FRL)2), Mkr 36 437 35 965 37 9664)

 Kapitalbas för det finansiella konglomeratet3), Mkr 50 575 47 527 50 220

Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet3), Mkr 36 437 35 965 37 9664)

Länsförsäkringar Sak, koncernen
Jan-jun 2020 Jan-jun 2019 Helår 2019

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr 3 288 3 015 6 211

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 184 127 283

Rörelseresultat, Mkr 133 375 851

Kapitalkvot, % (Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB) 200 243 1974)

Länsförsäkringar Bank, koncernen
Jan-jun 2020 Jan-jun 2019 Helår 2019

Inlåning från allmänheten, Mkr 131 110 115 884 119 303

Utlåning till allmänheten, Mkr 317 506 301 670 307 099

Rörelseresultat, Mkr 876 958 1 893

Räntabilitet på eget kapital, % 8,3 9,8 9,5

Kärnprimärkapitalrelation bankkoncernen, % 14,2 13,4 13,9

Kärnprimärkapitalrelation, konsoliderad situation, % 16,5 14,6 15,4

Länsförsäkringar Fondliv
Jan-jun 2020 Jan-jun 2019 Helår 2019

Premieinkomst (rullande 12 månader), Mkr 10 288 9 111 9 478

Rörelseresultat, Mkr 333 375 738

Förvaltat kapital, Mkr 150 685 146 106 158 827

Kapitalkvot, % 142 141 137

Länsförsäkringar Liv (konsolideras inte i Länsförsäkringar AB)

Jan-jun 2020 Jan-jun 2019 Helår 2019

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring, Mkr 801 788 1 539

Resultat, Mkr –2 069 2 280 5 567

Förvaltat kapital, Mkr 110 303 113 789 113 983

Kapitalkvot, % 177 211 211

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)  Omräknad enligt uppdaterad metod från 2019-12-31 för riskabsorption i uppskjuten skatt-poster vid beräkning av kapitalkrav.
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Marknadskommentar

Det första halvåret 2020 präglades av 
makroekonomiska konsekvenser av corona-
virusets spridning. Situationen är unik vilket 
gör utvecklingen osedvanligt svårbedömd 
och osäker. De makroekonomiska progno-
serna har varierat kraftigt och uppdaterats 
successivt med signifikanta förändringar be-
roende på pandemins utveckling. I inledning-
en av andra kvartalet var den makroekono-
miska consensus-bilden mycket negativ, för 
att mot slutet av kvartalet svänga mot en 
mindre pessimistisk syn på nedgångens djup 
och en försiktig optimism kring den ekono-
miska återhämtningen. Prognoserna bör 
framöver stabiliseras när det faktiska utfallet 
av den ekonomiska nedgången under det an-
dra kvartalet blir tydligt, men osäkerheten 
framöver är dock fortsatt högre än normal.

Den ekonomiska nedgången drivet av 
skyddsåtgärder för att begränsa spridningen 
av covid-19 ser ut att bli historiskt djup. Glo-
bal BNP förväntas minska kraftigt under 
2020 och det kommer att ta flera år för 
många länder att komma tillbaka till 2019 års 
nivåer. Samtidigt visar inkommande statistik 
för andra halvan av andra kvartalet på inled-
ningen av en relativt snabb ekonomisk åter-
hämtning. Allt fler länder har börjat lätta på 
sina skyddsåtgärder samtidigt som finans- 
och penningpolitiska stimulanser är stora, 
vilket tyder på att den globala ekonomin har 
bottnat. Den ekonomiska aktiviteten ökar 
men från en mycket låg nivå och det kommer 
dröja innan världsekonomin närmar sig sin 
potential. 2020 blir därmed ett svagt år men 
med en snabbare återhämtning än tidigare 
befarat. Det råder stor osäkerhet kring ut-
vecklingen, vilket beror på smittspridningen, 
skyddsåtgärder, den ekonomiska politiken 
och hur snabbt hushåll och företag återvän-
der till normala beteenden.

USAs ekonomi har bromsat in rejält efter 
två och en halv månads kraftiga skyddsåt-
gärder. BNP sjönk med 1,2 procent det första 
kvartalet jämfört med fjärde kvartalet 2019. 

Nedstängningen i USA infördes gradvis och 
det var först i slutet av andra kvartalet som 
ekonomin drabbades hårt.  Den amerikanska 
centralbanken, Fed, fortsätter med sina 
kraftfulla stimulanser. Merparten av åtgär-
derna syftar till att utöka likviditetsstödet 
och hålla igång utlåningen till hushåll och fö-
retag. 

Europeiska regeringar har genomfört om-
fattande finanspolitiska åtgärder för att 
stödja arbetsmarknaden och företagssek-
torn. Tyskland visade vägen där regeringen 
utökade det rekordstora stimulanspaketet 
med 130 miljarder euro, motsvarande 4 pro-
cent av BNP. Samtidigt innehåller kommissi-
onens nya förslag avseende EU-långtidsbud-
geten en EU-gemensam återhämtningsfond 
finansierad med EU-skuld. Förslaget motsva-
rar 750 miljarder euro, varav 500 miljarder i 
lånegarantier och 250 miljarder i lån till drab-
bade länder. Dessutom annonserade den eu-
ropeiska centralbanken att programmet för 
stödköp av tillgångar kommer utökas med 
600 miljarder euro.  

Den svenska ekonomin har klarat sig 
bättre än grannländerna i Europa. BNP var i 
stort sett oförändrad under första kvartalet, 
men den största nedgången väntas ha skett 
under det andra kvartalet då skyddsåtgär-
derna var som mest omfattande.  Alla verk-
samheter som förutsätter social kontakt har 
drabbats mycket hårt av skyddsåtgärderna, 
främst inom hotell och restaurang, resande 
och turism, men även inom företagstjänster 
och detaljhandel. Svensk exportindustri har 
drabbats av att flera importländer befinner 
sig i en djup ekonomisk kris. Tillväxten i Sve-
rige väntas bli kraftigt negativ under 2020, 
men med goda förutsättningar för en snabb 
återhämtning från ökad aktivitet i världseko-
nomin tillsammans med omfattande finans- 
och penningpolitiska stimulanser.

Fokus för den svenska finanspolitiken är 
fortsatt att undvika konkurser i drabbade 
branscher samt att förhindra att sysselsätt-

ningen viker alltför mycket. Korttidspermit-
teringarna har utnyttjats i en mycket stor ut-
sträckning, drygt 600 000 anställda har 
hittills omfattats. Riksbanken har hållit rän-
tan oförändrad och använder balansräkning-
en som det främsta penningpolitiska instru-
mentet. Programmet för tillgångsköp 
utökades under juni till 500 Mdkr och löper 
för närvarande till halvårsskiftet 2021. Det 
innebär att Riksbanken fortsätter att tillföra 
likviditet genom köp av värdepapper (stat, 
kommun, säkerställda obligationer men även 
företagsobligationer). Riksbanken lånar även 
ut pengar till bankerna för att dessa i sin tur 
ska lånas vidare till företag. Tillsammans ut-
gör åtgärderna en kraftig stimulans till det fi-
nansiella systemet, och stödköpen kommer 
fortsätta under lång tid framöver.

Efter en turbulent period under mars har 
de finansiella marknaderna stabiliserats un-
der det andra kvartalet, mycket tack vare 
centralbankernas expansiva penningpolitik. 
Aktiemarknaderna har under andra kvartalet 
återhämtat sig från stora delar av fallet un-
der det första kvartalet, Stockholmbörsen 
steg med närmare 15 procent. Kreditsprea-
dar har samtidigt generellt minskat. Säker-
ställda obligationer har påverkats av pande-
min i mindre utsträckning än andra 
obligationer och har i den svenska markna-
den gynnats av Riksbankens omfattande köp 
i andrahandsmarknaden. Utvecklingen inne-
bär att ränteskillnaden mellan säkerställda- 
och statsobligationer nu är lägre än under 
2019. Bostadsmarknaden har visat mot-
ståndskraft, Valueguards HOX-index var i 
princip oförändrad under andra kvartalet.

Länsförsäkringsgruppen 
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Länsförsäkringar har sedan utbrottet av 
covid-19 och mot bakgrund av pandemins ut-
veckling vidtagit ett antal åtgärder för att sä-
kerställa driften av den löpande verksam-
heten. De åtgärder som vidtagits har som 
ändamål att Länsförsäkringars 3,9 miljoner 
kunder ska påverkas så lite som möjligt. Där-
för har fokus lagts på att minimera risken för 
en intern smittspridning inom Länsförsäk-
ringar som skulle påverka den operationella 
kapaciteten. Verksamhetens kritiska funktio-
ner och arbetsuppgifter har delats upp i skil-
da lokaler. Därtill arbetar delar av personalen 
på distans samtidigt som Länsförsäkringar 
fortsatt säkerställer att förmågan att ge 
kunderna god service är tillgodosedd.

Vad avser pandemins effekter har Läns-
försäkringar identifierat ett antal områden 
som påverkar verksamheten. Konsekvenser-
na kommer att variera beroende på pande-
mins längd och omfattningen av de skydds-
åtgärder som myndigheterna beslutar. Varje 
bolag inom länsförsäkringsgruppen har en 
stark kapitalsituation och bedöms ha goda 
förutsättningar att hantera ytterligare effek-
ter som pandemin kan medföra.

Tillgänglighet
I den osäkra omvärldssituation som råder är 
det mycket viktigt för Länsförsäkringar att 
finnas tillgängliga för kunder. Merparten av 
länsförsäkringsbolagens kontor är fortsatt 
tillgängliga för kundmöten, men med hänsyn 
tagen till myndigheternas rekommendatio-
ner. För att säkerställa att kunderna kan 
fortsätta att utföra sina ärenden är de digita-
la kanalerna samt den digitala kommunika-
tionen än viktigare. Det digitala kundmötet är 
en naturlig kontaktpunkt för Länsförsäkring-
ar vilket skapar goda förutsättningar för 
verksamheten att fortlöpa utan störningar. 
Dessutom har möjligheten till digitala kund-
möten utökats och bemanningen av telefon-
banken stärkts.

Initiativ och samhällsengagemang
Runt om i landet har Länsförsäkringar tagit 
initiativ för att stötta kunder, lokala företag, 
sjukvård och föreningsliv som drabbas hårt 
av coronapandemin. Kunder erbjuds råd och 
samtalsstöd och flera länsförsäkringsbolag 
har tidigarelagt sin utbetalning av återbäring. 
Lokala företag stöttas genom tidigareläggning 
av inköp av produkter och tjänster. Länsförsäk-
ringar investerar i sociala obligationer som 
bidrar till finansiering för att bekämpa corona-

Påverkan av covid-19

pandemin och öka tillgängligheten till hälso-
vård. Länsförsäkringar har skänkt skydds-
utrustning till sjukvården, samt försäkrar 
GodHjälps volontärer och Hemmahjältar. 
 Lokala föreningar stöttas genom fortsatt 
sponsring samt bidrag för att täcka förluster 
och merkostnader till följd av coronapandemin.

Sakförsäkringsverksamhet                             
Fortsatt god premietillväxt
Premietillväxten var relativt opåverkad av 
coronapandemin under första halvåret. Agria 
rapporterade stark nytillväxt, delvis på grund 
av ett ökat intresse för att skaffa husdjur. 
Premietillväxten kan vid ett utdraget scena-
rio påverkas negativt på grund av fler kon-
kurser eller minskad omsättning bland före-
tagskunder, ökad arbetslöshet och minskad 
ekonomisk aktivitet.

Påverkan på skadekostnader
Skadekostnaderna minskade något under 
första halvåret till följd av mindre rörelse i 
samhället. Mindre trafik och mer hemmavis-
telse ledde till något färre motorskador och 
vardagsbrott. Även skadekostnader inom 
sjukvårdsförsäkring minskade något i mars 
och april. Skadekostnader kan vid ett utdra-
get scenario påverkas negativt av ökad ar-
betslöshet, dock berör det endast en liten 
andel av Länsförsäkringars totala sakförsäk-
ringsvolym. 

Negativ effekt på investeringsresultatet 
Investeringsresultatet påverkades av osä-
kerheten på de finansiella marknaderna till 
följd av coronapandemin och dess effekter 
under första halvåret. Börsmarknaderna på-
verkades med en kraftigt negativ utveckling 
under första kvartalet och viss återhämtning 
under andra kvartalet.

Bankverksamhet                                               
Påverkan på affärsvolymerna 
Affärsvolymerna påverkades negativt under 
det första kvartalet drivet av minskade fond-
volymer med 34,1 Mdkr, men återhämtade sig 
under andra kvartalet i linje med börsmark-
nadernas utveckling och ökade med 24,7 
Mdkr. Utlåningen uppvisade ett relativt nor-
malt mönster och inlåningen hade en stark 
utveckling under halvåret.

Tillfälliga amorteringslättnader
I linje med Finansinspektionens beslut har 
Länsförsäkringar Bank medgett bolånekun-

der tillfällig amorteringsbefrielse till följd av 
covid-19. Även företagskunder har efter indi-
viduell prövning fått amorteringslättnader 
eller annat likviditetsstöd. Per 30 juni 2020 
uppgick utlåningsvolymen med tillfällig 
amorteringsbefrielse till 10,6 Mdkr, vilket 
motsvarar 3 procent av utlåningen. Nya an-
sökningar om amorteringsfrihet har succes-
sivt minskat till relativt låga nivåer i juni.

Ökade kreditförlustreserver                          
Baserat på förväntad makroekonomisk ut-
veckling till följd av coronapandemin gjorde 
Länsförsäkringar Bank ytterligare kreditför-
lustreserveringar under det första halvåret 
om 154,6 Mkr, varav 127,6 Mkr hänförligt till 
Wasa Kredit. De ytterligare kreditförlustre-
serveringarna framräknades i befintlig kre-
ditförlustmodell, avseende Wasa Kredit gjor-
des vissa expertbaserade anpassningar.

Påverkan på upplåningen
Coronapandemin medförde lägre upplå-
ningsbehov under 2020 då inlåningen ut-
vecklades starkare än förväntat samtidigt 
som utlåningen växte något långsammare. 
Upplåningskostnader steg kraftigt under 
mars, men sjönk under andra kvartalet, 
mycket på grund av centralbankernas stöd-
köp. Riksbankens köp av säkerställda obliga-
tioner gynnade bankkoncernen givet att sä-
kerhetsställda obligationer är dess huvud-
sakliga finansieringskälla.

Liv-och pensionsförsäkringsverksamhet 
Minskat förvaltat kapital och avkastning
Det förvaltade kapitalet och avkastningen 
påverkades av osäkerheten på de finansiella 
marknaderna till följd av coronapandemin 
och dess effekter under första halvåret. 

Fortsatt starkt nettoflöde
Nettoflödet av premier och kapital ökade 
 under första halvåret. Vid ett utdraget sce-
nario kan tillväxten påverkas negativt på 
grund av minskad ekonomisk aktivitet och 
ökad arbetslöshet.

Länsförsäkringsgruppen 
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Sakförsäkring

 • Rörelseresultatet minskade till –350 (6 494) Mkr, med en kapitalavkastning på –825 (7 033) Mkr.  
 • Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 6 procent till 14 428 (13 675) Mkr. 
 • Det försäkringstekniska resultatet ökade till 1 107 (323) Mkr. 
 • Totalkostnadsprocenten minskade till 94,9 (100,4), med en skadeprocent på 75,3 (80,0).
 • Konsolideringskapitalet ökade under perioden med 549 Mkr och uppgick till 82 645 Mkr.

Januari-juni 2020 Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2019.

Sakförsäkring, länsförsäkringsgruppen

Nyckeltal, Mkr
Jan-jun 

2020
Jan-jun  

2019
Helår  
2019

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring 14 428 13 675 27 856

24Försäkringstekniskt resultat 1 107 323 1 824

Återbäring och rabatter -150 –204 –1 893

Total kapitalavkastning –825 7 033 13 199

Rörelseresultat –350 6 494 12  001

Konsolideringskapital 82 645 75 605 82 096

Konsolideringsgrad, % 282 268 288

Driftskostnadsprocent 19,6 20,3 19,6

Skadeprocent 75,3 80,0 76,7

Totalkostnadsprocent 94,9 100,4 96,3

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 minska-
de till –350 (6 494) Mkr på grund av en lägre 
kapitalavkastning under första halvåret 2020. 
Kapitalmarknaderna präglades av osäkerhet 
till följd av spridningen av covid-19, med kraf-
tigt negativ utveckling av börsmarknaderna 
under första kvartalet och viss återhämtning 
under andra kvartalet.  Detta resulterade i en 
negativ kapitalavkastning på –825 (7 033) 
Mkr. 

Det försäkringstekniska resultatet ökade 
till 1 107 (323) Mkr, till följd av god premietill-
växt på knappt 6 procent och lägre skade-
kostnader under första halvåret. Skadepro-
centen minskade till 75,3 (80,0), framförallt 
på grund av färre brand- och naturskador. 
Dessutom minskade skadekostnaderna nå-
got under första halvåret 2020 till följd av 
mindre rörelse i samhället på grund av coro-
napandemin. Driftskostnadsprocenten mins-

kade till 19,6 (20,3), vilket resulterade i en to-
talkostnadsprocent på 94,9 (100,4). Den 12 
månader rullande totalkostnadsprocenten 
var 94. Mätt som ett femårigt genomsnitt var 
totalkostnadsprocenten och skadeprocen-
ten fortsatt stabila på 94 respektive 75. 

Konsolideringskapitalet ökade med 549 
Mkr under halvåret och uppgick till 82 645 
Mkr per 30 juni 2020. Konsolideringsgraden 
uppgick till 282 (268) procent. Varje bolag 
inom länsförsäkringsgruppen har en stark 
kapitalsituation och bedöms ha goda förut-
sättningar att hantera ytterligare effekter 
som pandemin kan medföra.

Baserat på det starka 2019 års resultat 
kommer länsförsäkringsbolagen sammanta-
get betala tillbaka 1 893 (825) Mkr i återbä-
ring och rabatter till sina ägare – kunderna. 
Flera länsförsäkringsbolag valde att tidigare-
lägga utbetalningen av återbäringen till för-
sta halvåret 2020, i hopp om att kunna stödja 
kunder som drabbats av coronapandemin.

Affärsvolymer
Länsförsäkringars marknadsledande position 
på den svenska sakförsäkringsmarknaden 
var fortsatt stabil med en marknadsandel på 

30,2 procent per 30 juni 2020, enligt Svensk 
Försäkrings statistik. 

Premieintäkten efter avgiven återförsäk-
ring ökade med knappt 6 procent till 14 428  
(13 675) Mkr. Ökningen var betingad av både 
premiehöjningar och beståndsökningar. 
Privatsegmentets premieintäkt ökade med 
nära 5 procent, där hem-, villahem- samt 
olycksfallsförsäkring fortsatte att driva till-
växten. Agrias goda tillväxt fortsatte med 
stark nyförsäljning både i Sverige och i de 
utländska affärerna, delvis på grund av ett 
ökat intresse för att skaffa husdjur under 
coronapandemin. Företagssegmentets pre-
mieintäkt ökade med nära 8 procent, främst 
drivet av god tillväxt inom fastighets-, före-
tags- och ansvarsförsäkring. Motorsegmen-
tets premieintäkt ökade med nära 4 procent, 
med god tillväxt inom företagsmotor. Lant-
brukssegmentets premieintäkt ökade med 
nära 5 procent.

Premietillväxten var relativt opåverkad av 
coronapandemin under första halvåret, men 
kan vid ett utdraget scenario påverkas nega-
tivt på grund av fler konkurser eller minskad 
omsättning bland företagskunder, ökad ar-
betslöshet och minskad ekonomisk aktivitet.

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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Skadeutveckling
Försäkringsersättningar efter avgiven åter-
försäkring minskade med knappt 1 procent 
till 10 750 (10 811) Mkr och skadeprocenten 
minskade till 75,3 (80,0). 

Under första halvåret 2020 minskade 
skadekostnaderna, framförallt på grund av 
färre brand- och naturskador. Resultatet för 
första halvåret 2019 tyngdes av flera större 
brandskador, samt naturskador orsakade av 
stormen Alfrida och intensiva hagelskurar i 
södra Sverige. 

Dessutom minskade skadekostnaderna 
något under första halvåret 2020 till följd av 
mindre rörelse i samhället på grund av coro-
napandemin med vidtagna skyddsåtgärder 
och rekommendationer. Mindre trafik och 
mer hemmavistelse ledde till något färre mo-
torskador och vardagsbrott. Även skade-
kostnader inom sjukvårdsförsäkring minska-
de något i mars och april. Skadekostnader 
kan vid ett utdraget scenario påverkas nega-
tivt av ökad arbetslöshet, dock berör det en-
dast en liten andel av Länsförsäkringars to-
tala sakförsäkringsvolym. 

Kapitalavkastning
Länsförsäkringsgruppen redovisade en mins-
kad kapitalavkastning under första halvåret 
2020. Kapitalavkastningen minskade till –825   
(7 033) Mkr, en avkastning på –0,8 procent av 
tillgångsvärdet per 30 juni 2020. Kapitalmark-
naderna präglades av osäkerhet till följd av 
spridningen av covid-19, med kraftigt negativ 
utveckling av börsmarknaderna under första 
kvartalet och viss återhämtning under andra 
kvartalet. Värdeökning i fastighetsplaceringar 
från innehav i Humlegården* bidrog positivt till 
kapitalavkastningen.
*  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 2020 till 120,1 Mdkr.

Fördelning placeringstillgångar

44,2%

22,0%

26,2%

7,6%

Länsförsäkringsgruppen 
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Bank

 • Rörelseresultatet uppgick till 876 (958) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8,3 (9,8) procent. 
 • Räntenettot ökade med 7 procent till 2 423 (2 272) Mkr.
 • Affärsvolymerna ökade till 669 (617) Mdkr, inlåningen ökade till 131 (116) Mdkr och utlåningen ökade till  
318 (302) Mdkr.

 • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade med 7 procent, antalet bankkort ökade med 6 procent. 

Januari-juni 2020 Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2019.

Länsförsäkringar Bank, koncernen

Nyckeltal, Mkr
Jan-jun 

2020
Jan-jun  

2019
Helår  
2019

Rörelseresultat 876 958 1 893

Räntabilitet på eget kapital, % 8,3 9,8 9,5

Räntenetto 2 423 2 272 4 617

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

Resultat
Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresul-
tat minskade med 8 procent till 876 (958) Mkr. 
Minskningen förklaras främst av ökade rörelse-
kostnader samt högre kreditförluster på grund 
av ytterligare kreditförlustreserveringar under 
första halvåret 2020 med anledning av det 
osäkra läget till följd av covid-19. Ytterligare 
kreditförlustreserveringar uppgick till 154,6 
Mkr, varav 127,6 Mkr hänförligt till Wasa Kredit. 

Räntenettot ökade med 7 procent till 2 423 
(2 272) Mkr hänförligt till ökade volymer. Ränta-
biliteten på eget kapital uppgick till 8,3 (9,8) 
procent. Nettoresultat av finansiella poster 
uppgick till -28 (-9) Mkr. Det underliggande 
provisionsnettot, exklusive utbetalda ersätt-
ningar till länsförsäkringsbolagen, hade en fort-
satt stark utveckling och ökade till 492 (461) Mkr. 
Provisionsnettot uppgick till –258 (–323) Mkr.

Mkr %
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Kostnader
Rörelsekostnaderna ökade med 11 procent till 
1 040 (934) Mkr och är främst hänförliga till 
AML- och IT-relaterade kostnader samt högre 
avskrivningar. K/I-talet före kreditförluster 
uppgick till 0,48 (0,48) och K/I-talet efter 
kreditförluster uppgick till 0,59 (0,51).

Kreditförluster
Kreditförlusterna i bankkoncernen är fort-
satt låga och är i stort sett uteslutande hän-
förliga till Wasa Kredit. Kreditförlustnivån för
Länsförsäkringar Hypotek och Länsförsäk-
ringar Bank uppgick per den 30 juni 2020 till
0,00 respektive 0,01 procent. Med anledning
av det fortsatt osäkra makroekonomiska lä-
get till följd av covid-19 gjordes ytterligare 
kreditförlustreserveringar under det första 
halvåret på 154,6 (85,0*) Mkr, varav 127,6 
(70,0*) Mkr var hänförligt till Wasa Kredit.   
Totalt påverkade 133,0 Mkr resultatet i bank-
koncernen under perioden och resterande 
21,6 Mkr påverkade länsförsäkringsbolagen** 
genom lägre ersättningar. 

Kreditförlusterna uppgick netto till 232 
(69) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustni-
vå på 0,13 (0,04) procent. Kreditförsämrade 
lånefordringar (stadie 3) före reserveringar 
uppgick till 977 (963) Mkr, vilket motsvarar en 
andel kreditförsämrade  lånefordringar om 
0,20 (0,22) procent. Förlust reserven avseende 
kreditförsämrade lånefordringar uppgick till 
331 (285) Mkr. Reserveringsgraden för kredit-
försämrade låne fordringar uppgick till 33,9 
(29,6) procent. Utöver detta innehålls 55 (51) 
Mkr av ersättningarna till länsförsäkringsbo-
lagen avseende kreditförsämrade låneford-
ringar**. Inklusive innehållen ersättning till 
länsförsäkringsbolagen uppgick kreditförlust-
reserven för kreditförsämrade lånefordringar 
totalt till 387 (335) Mkr. Reserveringsgraden 

för kreditförsämrade lånefordringar, inklusive 
innehållen länsförsäkringsbolagsersätt-
ning**, uppgick till 39,6 (34,8) procent.
*  Jämförelsetalet avser den del av de ytterligare kreditförlust-

reserveringarna som är hänförliga till första kvartalet 2020.
**  I enlighet med avräkningsmodellen hänförlig till länsförsäkrings-

bolagens åtaganden för genererade affärer.

Affärsvolymer
Affärsvolymerna ökade med 8 procent till 
669 (617) Mdkr. Utlåningen ökade med 5 pro-
cent till 318 (302) Mdkr med fortsatt hög 
 kreditkvalitet. Utlåningen uppgick till 44 (46) 
Mdkr i Länsförsäkringar Bank, 249 (233) Mdkr 
i Länsförsäkringar Hypotek och 25 (24) Mdkr i 
Wasa Kredit. Inlåningen ökade med 13 pro-
cent till 131 (116) Mdkr. Fondvolymen ökade 
med 11 procent till 220 (199) Mdkr.

 Bolån  Inlåning  Lantbruksutlåning
 Fond  Övrig utlåning, bank och Wasa Kredit

Bankkoncernens affärsvolym
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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 232 
(212) Mdkr, varav säkerställda obligationer 
uppgick till 191 (172) Mdkr, icke säkerställd 
långfristig upplåning uppgick till 39 (38) Mdkr 
och kortfristig upplåning uppgick till 2,2 (2,0) 
Mdkr. Genomsnittlig återstående löptid för 
den långfristiga upplåningen uppgick per 30 
juni 2020 till 3,2 (3,6) år. 

Under halvåret emitterades säkerställda 
obligationer med en volym motsvarande no-
minellt 20 (21) Mdkr. Återköp av säkerställda 
obligationer uppgick till nominellt 7 (6) Mdkr 
och förfall av säkerställda obligationer upp-
gick till nominellt 6 (8) Mdkr. Länsförsäkring-
ar Bank emitterade under året icke säker-
ställda obligationer om nominellt 7 (4) Mdkr 
samtidigt som förfall uppgick till nominellt 4 
(3) Mdkr. Den sammanlagda volymen av ute-
stående senior non-preferred uppgick per 
den 30 juni 2020 till 3,0 Mdkr. Länsförsäk-
ringar Bank har under det andra kvartalet 
2020 i förtid löst ett primärkapitallån (AT1) 
uppgående till 1,2 Mdkr. 

Marknaden har under det andra kvartalet 
förbättrats vilket har lett till lägre upplå-
ningskostnader. Den svenska marknaden för 
säkerställda obligationer, vilket är bankkon-
cernens främsta finansieringskälla, har fort-
satt fungerat väl. För ytterligare information 
avseende hur utbrottet av covid-19 påverkar 
upplåningssituationen i bankkoncernen, se 
sidan 6.

 Säkerställda obligationer  Senior non-preferred 
 Icke säkerställda obligationer  Certifikat

Förfallostruktur
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Likviditet
Per 30 juni 2020 uppgick likviditetsreserven 
till 72,9 (61,3) Mdkr. Likviditetsreserven är 
placerad i värdepapper med mycket hög kre-
ditkvalitet som är belåningsbara hos Riks-
banken och i förekommande fall i ECB. Ge-
nom att utnyttja likviditetsreserven kan 
kontrakterade åtaganden mötas i över två år 
utan ny upplåning på kapitalmarknaden.
Likviditetstäckningsgraden (LCR) för konsoli-
derad situation uppgick per 30 juni 2020 till 
306 (360) procent. Stabil nettofinansierings-
kvot (NSFR) för konsoliderad situation upp-
gick per 30 juni 2020 till 134 (132) procent*.
*  Beräkningen baseras på en tillämpning av regelverkskraven enligt 

kommande uppdatering av kapitaltäckningsförordningen.

Länsförsäkringsgruppen 
Delårsöversikt januari-juni 2020 10 Bank10



Liv- och pensionsförsäkring

 • Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 333 (375) Mkr. Totalt förvaltat kapital uppgick till 151 (146) Mdkr. 
 • Länsförsäkringar Livs resultat minskade till  -2 069 (2 280) Mkr. Totalt förvaltat kapital uppgick till 110 (114) Mdkr. 
 • Länsförsäkringar Fondliv utsågs till Årets Fondförsäkringsbolag 2019 av Söderberg & Partners. 

Januari-juni 2020 Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2019.

Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv

Nyckeltal, Mkr
Jan-jun 

2020
Jan-jun  

2019
Helår  
2019

Länsförsäkringar Fondliv

Premieinkomst netto (rullande 12 månader) 10 288 9 111 9 478

Rörelseresultat 333 375 738

Förvaltat kapital 150 685 146 106 158 827

Kapitalkvot, % 142 141 137

Länsförsäkringar Liv  
(konsolideras inte i Länsförsäkringar AB)

Resultat -2 069 2 280 5 567

Förvaltat kapital 110 303 113 789 113 983

Konsolidering Nya Trad, % 1081) 114 112

Konsolidering Gamla Trad, % 1101) 128 131

Kapitalkvot, % 177 211 211
1)  Enligt uppdaterad konsolideringspolicy från 2020-03-31.

Länsförsäkringar Fondlivs resultat
Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat upp-
gick till 333 (375) Mkr. Nettoflöde av premie 
och kapital från befintliga och nya kunder öka-
de till 1 591 (1 025) Mkr. Det förvaltade kapita-
let minskade med 5 procent under första halv-
året 2020 till 151 Mdkr per 30 juni 2020, främst 
på grund av osäkerheten på börsmarknader-
na. Kapitalet påverkades däremot positivt av 
ett starkt nettoflöde under första halvåret 
2020. 

Den totala premieinkomsten ökade till        
5 529 (4 719) Mkr, varav inflyttat kapital 1 296 
(732) Mkr. Premieinkomsten efter avgiven 
återförsäkring för försäkringsrisk ökade till 
132 (120) Mkr. Provisions- och avgiftsintäkter-
na ökade till 884 (848) Mkr till följd av ett högre 
förvaltat kapital under första halvåret 2020 
jämfört med motsvarande period 2019. Drifts-
kostnaderna ökade till 598 (547) Mkr, främst 
på grund av ökade distributions- och adminis-
trationskostnader. Ökade administrations-
kostnader berodde till stor del på utökade 
IT-kostnader för utveckling, samt personal-
förstärkning.

Mdkr

0

25

50

75

100

125

150

175

Juni
2020

Juni
2019

Juni
2018

Juni
2017

Juni
2016

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 

 kapitalkvot per 30 juni 2020 uppgick till 142 
(141) procent. Länsförsäkringar Fondliv be-
slutade, med ändring av vad som föreslogs i 
2019 årsredovisning, att inte under första 
halvåret 2020 lämna utdelning för verksam-
hetsåret 2019. Länsförsäkringar Fondliv har 
en stark kapitalsituation och bedöms ha 
goda förutsättningar att hantera ytterligare 
effekter som pandemin kan medföra. 

Länsförsäkringar Fondlivs fondförsäkring 
och garantiförvaltning
Fondförsäkring
Utvecklingen på de finansiella marknaderna 
under första halvåret 2020 var överlag nega-
tiv till följd av coronapandemin och dess ef-
fekter. Denna utveckling avspeglade sig även 
för Länsförsäkringar Fondlivs fondutbud. Av 
totalt 154 fonder hade 17 procent positiv av-
kastning medan 83 procent hade negativt 
avkastning under första halvåret 2020. Fon-
der med inriktning mot räntor, ny teknik och 
guld tillhörde kategorier som hade starkast 
utveckling.  

Ett attraktivt fondutbud av god kvalitet 
som ger kunderna bra avkastning på sitt 
pensionskapital är en central del av Länsför-

säkringars erbjudande. Samtliga fonder 
granskas och utvärderas noggrant utifrån 
bland annat förvaltningsorganisation, av-
kastning och hållbarhet. Alla fondbolag i 
fondutbudet har skrivit under FNs principer 
för ansvarsfulla investeringar (PRI). Länsför-
säkringar Fondliv har som ett av de första 
bolagen i branschen infört kompletterande 
kriterier för att identifiera och främja bolag i 
klimatomställning mot Parisavtalets klimat-
mål. Länsförsäkringar Fondliv arbetar konti-
nuerligt med att förbättra fondutbudet och 
under första halvåret 2020 lanserades sju 
nya fonder, varav fyra hållbarhetsinriktade.

Under första halvåret 2020 arrangerades 
en hållbarhetstävling ”Årets hållbara fond-
prestation”, fem hållbarhetsinriktade place-
ringsförslag lanserades, samt introducera-
des en märkning för fonder med låg klimat-
risk, Gröna  Lövet. Kundernas intresse för 
hållbarhetsinriktade aktiefonder och fonder 
med låg klimatrisk ökade under 2020, ande-
len köp av denna typ av fonder ökade med 40 
procent jämfört med första halvåret 2019.

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 
Delårsöversikt januari-juni 2020 11 Liv- och pensionsförsäkring11



Garantiförvaltning
Länsförsäkringar Fondliv erbjuder garan-
tiförvaltning som är en sparform i pensions-
försäkring för kunder som efterfrågar en ga-
ranti i sitt sparande och en lägsta nivå på 
sina framtida utbetalningar. Länsförsäkringar 
garanterar en del av kundens inbetalda för-
säkringskapital med möjlighet till ytterligare 
avkastning. Placeringarna per 30 juni 2020 
bestod av 51 procent räntebärande place-
ringar, 33 procent aktier och 16 procent al-
ternativa investeringar. Andelen alternativa 
investeringar har ökat successivt senaste 
året.

Det förvaltade kapitalet uppgick till 4,1 
(3,7) Mdkr. Avkastningen uppgick till -2,0 (8,5) 
procent. Sedan starten 2012 har avkastning-
en i genomsnitt uppgått till 4,1 procent per 
år. 

Länsförsäkringar Livs resultat
Länsförsäkringar Livs resultat minskade till 
-2 069 (2 280) Mkr, främst på grund av lägre 
kapitalavkastning till följd av osäkerheten på 
kapitalmarknaderna som effekt av spridning-
en av covid-19. Kapitalavkastningen var på-
tagligt negativ under första kvartalet till följd 
av börsfallet i mars, med viss återhämtning 
under andra kvartalet. Totalt sett för första 
halvåret påverkades kapitalavkastningen ne-
gativt av placeringar i aktier, fastigheter och 
alternativa investeringar, medan räntebäran-
de placeringar bidrog positivt.

Länsförsäkringar Livs starka balansräk-
ning och kapitalstyrka visar på långsiktig sta-
bilitet och förutsättningar att bibehålla den 
långsiktiga investeringsstrategin, trots nya 
förutsättningar till följd av coronapandemin. 
Förutom de svaga kapitalmarknaderna har 
marknadsräntorna fallit ytterligare sedan 
årsskiftet. Bestående låga räntor och osäkra 
ekonomiska utsikter i omvärlden innebär 
framtida utmaningar.

Återbäringsräntan i Gamla Trad och Nya 
Trad sänktes till 0 procent per 1 april 2020 
för att säkerställa buffertar för framtida ut-
betalningar. Den premierabatt som infördes 
på riskförsäkringar i juli 2019 förlängdes för 
att ge kunderna goda förutsättningar att be-
hålla sina försäkringar.

Resultatet påverkades negativt av att 
svenska långa marknadsräntor föll med 20 
baspunkter under första halvåret, vilket re-
sulterade i minskad diskonteringsränta för 
skulden. Förändringar i marknadsräntor på-
verkar resultatet i Länsförsäkringar Liv efter-
som framtida åtaganden diskonteras med 
marknadsräntan. Bolaget skyddar sig dock i 
stor utsträckning mot resultateffekten som 
uppstår av ränteförändringar genom att till-
gångar och skulder matchas mot varandra. 
Förutom fallande marknadsräntor påverka-

des diskonteringen av skulder för löptider 
över 10 år negativt av att den långsiktiga 
jämviktsräntan (UFR) sänktes med 0,15 pro-
centenheter till 3,75 procent. Under halvåret 
minskade den försäkringstekniska avsätt-
ningen med 0,7 (2,6) Mdkr. Driftskostnaderna 
uppgick till 195 (206) Mkr. 

Kapitalavkastningen var svagt positiv för 
Gamla Trad och negativ för Nya Trad och Nya 
Världen. Totalt uppgick kapitalavkastningen 
till -0,5 (7,0) Mdkr. Därav uppgick Nya Värl-
dens kapitalavkastning till -0,4 Mdkr, vilket 
inte påverkade resultatet utan tillfördes för-
säkringstagarna direkt.

Kapitalsituation
Länsförsäkringar Livs kapitalsituation uttrycks 
och mäts enligt Solvens II som en kvot av ka-
pitalbas i förhållande till riskbaserat kapi-
talkrav. Länsförsäkringar Livs kapitalkvot per 
30 juni 2020 uppgick till 177 (211) procent. 
Minskningen av kapitalkvoten berodde främst 
på att kapitalbasen försvagades under året till 
följd av negativ kapitalavkastning. Dessutom 
ökade kapitalkravet på grund av en uppdate-
ring av den interna kapitalmodellen. Konsoli-
deringsgraden per 30 juni 2020 uppgick till 
108* (114) procent i Nya Trad och 110* (128) 
procent i Gamla Trad. Länsförsäkringar Liv har 
en stark kapitalsituation och bedöms ha goda 
förutsättningar att hantera ytterligare effek-
ter som pandemin kan medföra. 
*  Enligt uppdaterad konsolideringspolicy från 2020-03-31.

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 
110 (114) Mdkr per 30 juni 2020.

Nya Trad
Förvaltat kapital i Nya Trad uppgick till 25 (24) 
Mdkr. Nya Trad är en förvaltningsform som 
kunder med befintliga traditionella försäk-
ringar kan välja att villkorsändra till. De nya 
villkoren innebär bland annat lägre avgifter 
och lägre garanterad ränta. Länsförsäkringar 
Liv kan därmed placera kapitalet i tillgångar 
med högre förväntad avkastning, vilket över 
tid ökar möjligheterna till högre återbäring. 

Placeringarna per 30 juni 2020 bestod av 
52 procent räntebärande placeringar, 33 
procent aktier, 9 procent alternativa investe-
ringar och 6 procent fastigheter. Under för-
sta halvåret 2020 ökade andelen alternativa 
investeringar medan andelen räntebärande 
placeringar minskade.

Kapitalavkastningen uppgick till -1,9 (9,5) 
procent. Sedan starten 2013 har avkastning-

en i genomsnitt uppgått till 5,6 procent per 
år. Återbäringsräntan var 0 (3) procent per 
30 juni 2020. Återbäringsräntan sänktes från 
4 till 0 procent per 1 april 2020 som en kon-
sekvens av oron på de finansiella marknader-
na till följd av coronapandemin. Per 1 novem-
ber 2019 höjdes återbäringsräntan från 3 till 
4 procent. I samband med detta gjordes en 
extra tilldelning av återbäring med 4 procent. 
Sedan starten 2013 har återbäringsräntan i 
genomsnitt varit 6,8 procent per år.

Gamla Trad
Förvaltat kapital i Gamla Trad uppgick till 76 
(78) Mdkr. Risktagandet i placeringsportföl-
jen i Gamla Trad syftar i första hand till att 
säkerställa att garanterade åtaganden kan 
infrias även vid en negativ marknadsutveck-
ling. Samtidigt tas en balanserad risk i syfte 
att möjliggöra en rimlig avkastning på kun-
dernas sparade kapital. 

Placeringarna per 30 juni 2020 bestod av 
85 procent räntebärande placeringar, 6 pro-
cent fastigheter, 5 procent alternativa inves-
teringar och 4 procent aktier. Under första 
halvåret 2020 minskade andelen aktier med-
an andelen räntebärande ökade.

Kapitalavkastningen uppgick till 0,7 (5,1) 
procent. Återbäringsräntan var 0 (3) procent 
per 30 juni 2020. Återbäringsräntan sänktes 
från 3 till 0 procent per 1 april 2020 som en 
konsekvens av oron på de finansiella mark-
naderna till följd av coronapandemin.

Nya Världen  
Förvaltat kapital i Nya Världen uppgick till 9 
(10) Mdkr. Nya Världen är en traditionell för-
säkring där kunderna tar del av värdeföränd-
ringar på aktiemarknaden och samtidigt är 
garanterade att över tid få tillbaka minst de 
premier som betalats in, efter avdrag för 
driftskostnader och avkastningsskatt. 

Placeringarna per 30 juni 2020 bestod av 
69 procent aktier och 31 procent räntebä-
rande placeringar.

Kapitalavkastningen uppgick till -3,8 (11,3) 
procent.

Försäkrad Pension 
Förvaltat kapital i Försäkrad Pension uppgick 
till 0,9 (1,1) Mdkr. Sparandet består av en obli-
gationsdel och en derivatdel. Fördelningen 
beror på återstående tid till pension och där-
med är avkastningen individuell. Från och 
med 2018 har kunder med Försäkrad Pension 
erbjudits att flytta till Nya Trad. Erbjudandet 
har mottagits positivt och kunder med totalt 
1,1 Mdkr har valt att flytta sina försäkringar 
till Nya Trad. 
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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 
180 bobutiker runt om i landet. Länsförsäk-
ringar Fastighetsförmedling är marknadens 
tredje största aktör och Sveriges snabbast 
växande mäklarkedja och hade för femte året 
i rad de mest nöjda kunderna enligt Svenskt 
Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning 2020 
inom fastighetsmäklarbranschen. 

Fastighetsförmedlingen är en integrerad del 
av det lokala länsförsäkringsbolagets hel-
hetserbjudande med målet 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.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings 
marknadsandel för sålda småhus* uppgick till 
12,9 procent per 30 april 2020, en ökning med 
0,2 procentenheter under det senaste året. 
Marknadsandelen för sålda bostadsrätter* 
steg med 0,1 procentenheter under första 
halvåret 2020 och uppgick till 11,2 procent 
per 30 juni 2020. Ökningen i marknadsande-

Marknadsandelar och antal förmedlade 
småhus per 30 april 2020*
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Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings 
förmedlade bostäder

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings 
marknadsandel förmedlade småhus*

 Totalt värde, Mdkr
 Antal sålda bostäder

 Marknadsandel, %

 Fastighetsbyrån 25,8% (19 265)
 Svensk Fastighetsförmedling 14,5% (10 838)
 Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 12,9% (9 657)
 Mäklarhuset 5,0% (3 764)
 SkandiaMäklarna 4,5% (3 352)
 Bjurfors 4,4% (3 294)
 HusmanHagberg 3,4% (2 561)
 ERA 1,3% (953)
 Mäklarringen 1,2% (893)
 Hemverket 0,8% (604)
 Övriga mäklare och privat 26,2% (19 433)

lar visar således på den  snabbaste tillväxten i 
branschen. 

Från juli 2019 till juni 2020 förmedlades  
24 251 (22 996) objekt, varav 13 516 (12 445) 
bostadsrätter och 9 664 (9 523) småhus. Pro-
visionsintäkterna uppgick till drygt 1 Mdkr 
(970 Mkr). Det sammanlagda försäljningsvärdet 
under perioden uppgick till 56,0 (50,3) Mdkr.

*  Statistiken för marknadsandelar gällande småhus baseras på Vär-
deringsdatas sammanställning av lagfarter (rullande 12 månader 
per 30 april 2020). Motsvarande siffror för bostadsrätter baseras 
på borttagna bostadsrättsobjekt på Hemnet (rullande 12 månader 
per 30 juni 2020).

Länsförsäkringar erbjuder fastighetsförmedling genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Verksamheten bedrivs i franchiseform där länsförsäkringsbolagen är 
franchisegivare till 180 lokala bobutiker runt om i landet.
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Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat

Länsförsäkringar AB-koncernens rörelsere-
sultat uppgick till 1 130 (1 453) Mkr. Räntabili-
teten på eget kapital uppgick till 7 (10) procent.

Sakkoncernens rörelseresultat minskade 
till 133 (375) Mkr, främst på grund av lägre ka-
pitalavkastning till följd av osäkerheten på 
börsmarknaderna. Premieintäkterna efter av-
given återförsäkring ökade med 9 procent till 
3 288 (3 015) Mkr. Totalkostnadsprocenten 
minskade till 94,5 (96,1). 

Bankkoncernens rörelseresultat minska-
de till 876 (958) Mkr, främst drivet av ökade 
rörelsekostnader samt högre kreditförluster 
från ytterligare kreditförlustreserveringar 
med anledning av det osäkra läget till följd av 
covid-19. Räntenettot ökade med 7 procent 
till 2 423 (2 272) Mkr hänförligt till ökade voly-
mer.

Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat 
uppgick till 333 (375) Mkr, gynnat av ett posi-
tivt nettoflöde. Det förvaltade kapitalet mins-
kade med 5 procent under första halvåret 
2020 till 151 Mdkr per 30 juni 2020, främst på 
grund av osäkerheten på börsmarknaderna. 

Länsförsäkringar AB-koncernens kapital-
avkastning hänförlig till försäkringsrörelsen 
och moderbolagets tillgångar uppgick till 

-0,7 (4,5) procent. Ränteportföljen bidrog 
med 0,3 (1,1) procentenheter där duration 
från underliggande amerikansk statsränta 
samt minskade bospreadar stod för de störs-
ta positiva bidragen. Fastigheter bidrog med 
0,0 (1,5) procentenheter till kapitalavkast-
ningen där onoterade fastighetsaktier bidrog 
med positiv avkastning medan noterade 
svenska fastighetsaktier bidrog med negativ 
avkastning. Aktier bidrog med -0,8 (1,8) pro-
centenheter. Valuta bidrog med -0,2 (0,1) 
procentenheter. Från maj 2020 har kapital-
förvaltningsenheten inom Länsförsäkringar 
AB organisatoriskt flyttat till Länsförsäkring-
ar Liv i syfte att förbättra effektiviteten.

Kapitalsituation
Länsförsäkringar AB-koncernens eget kapital 
minskade under första halvåret 2020 med 
703 Mkr till 30 486 Mkr. Minskningen förkla-
ras av att Länsförsäkringar Bank under juni 
månad återköpte ett primärkapitalinstru-
ment med beloppet 1,2 Mdkr.

 Coronapandemin har föranlett åtgärder 
från europeiska och svenska myndigheter 
även avseende regler om kapitalsituation. 
 Finansinspektionen beslutade i mars att sän-
ka kravet på kontracyklisk kapitalbuffert i 
bankverksamhet från 2,5 till 0,0 procent. 
Länsförsäkringar AB beslutade under andra 
kvartalet, med ändring av vad som föreslogs i 
2019 årsredovisning, att inte under första 
halvåret 2020 lämna utdelning för verksam-
hetsåret 2019. Dessa bägge faktorer verkade 
stärkande på kapitalsituationen under regel-
verken för gruppsolvens, medan återköpet 
av primärkapitalinstrument verkade återhål-
lande. Länsförsäkringar AB-koncernen har 
en stark kapitalsituation och bedöms ha 
goda förutsättningar att hantera ytterligare 
effekter som pandemin kan medföra. 

Länsförsäkringar AB-koncernen är ett finan-
siellt konglomerat. Koncernens företag om-
fattas av regler om gruppsolvens enligt lag-
stiftning om finansiella konglomerat, lag-
stiftning för försäkringsverksamhet och lag-
stiftning för bankverksamhet. Per 30 juni 
2020 var kapitalöverskottet i Länsförsäkring-
ar AB-koncernen enligt regler om finansiella 
konglomerat 14,1 Mdkr, vilket var en ökning 
med 1,9* Mdkr under halvåret. Kapitalbasen 
uppgick till 50,6 Mdkr och kapitalkravet till 
36,4 Mdkr. Kapitalsituationen enligt försäk-
ringsregler var densamma som kapitalsitua-
tionen enligt regler om finansiella konglome-
rat per 30 juni 2020. 

Kärnprimärkapitalrelationen för konsoli-
derad situation**, den grupp som omfattas 
av gruppregler för bankverksamhet, var 16,5 
procent per 30 juni 2020, en ökning med 1,1 
procentenheter under halvåret. Samtidigt 
minskade kravet på kärnprimärkapital kraf-
tigt på grund av minskningen av det kontra-
cykliska buffertkravet. 

Kapitalsituation i Länsförsäkringar ABs 
direktägda konsoliderade dotterbolag 

2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30

Länsförsäkringar Sak  
Försäkrings AB

Kapitalkvot, % 200 197* 243

Länsförsäkringar Fondliv  
Försäkrings AB

Kapitalkvot, % 142 137 141

Länsförsäkringar  
Bankkoncernen

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

*  Omräknad enligt uppdaterad metod från 2019-12-31 för riskab-
sorption i uppskjuten skatt-poster vid beräkning av kapitalkrav.

**  Länsförsäkringar Bankkoncernen konsoliderad med  
Länsförsäkringar AB. 

Länsförsäkringar AB

 • Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat uppgick till 1 130 (1 453) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital 
 uppgick till 7 (10) procent.

 • Länsförsäkringar Sakkoncernens rörelseresultat uppgick till 133 (375) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven            
återförsäkring ökade med 9 procent till 3 288 (3 015) Mkr. Totalkostnadsprocenten minskade till 94,5 (96,1). 

 • Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultat uppgick till 876 (958) Mkr. 
 • Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 333 (375) Mkr.
 • Moderbolagets nettoomsättning ökade till 1 749 (1 681) Mkr.

Januari-juni 2020 Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2019.

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

Länsförsäkringar Sakkoncernens rörelse-
resultat minskade till 133 (375) Mkr, främst på 
grund av lägre kapitalavkastning till följd av 
osäkerheten på börsmarknaderna.

Premieintäkterna efter avgiven återförsäk-
ring ökade med 9 procent till 3 288 (3 015) Mkr 
där stark försäljning inom alla tre affärsområ-
den, Agria, Hälsa samt Återförsäkring och 
Special, bidrog till den goda volymutveckling-
en. Inom Agria ökade premievolymen i Sverige 
och i samtliga utländska affärer.

Det försäkringstekniska resultatet ökade 
till 184 (127) Mkr, främst på grund av ett för-
bättrat skaderesultat i länsförsäkringsgrup-
pens interna återförsäkring, där Länsförsäk-
ringar Sak deltar med en 15 procentig andel av 
mottagen återförsäkring. Totalkostnadspro-
centen minskade till 94,5 (96,1). Försäkringser-
sättningar efter avgiven återförsäkring upp-
gick till 2 433 (2 217) Mkr, och skadeprocenten 
ökade till 74,0 (73,5). Driftskostnadsprocenten 
minskade till 20,5 (22,6). Coronapandemin 
medförde minskade marknadsaktiviteter un-
der första halvåret vilket bidrog till lägre 
driftskostnader.  

Agria
Agrias försäkringstekniska resultat uppgick 
till 45 (64) Mkr. Stark nyförsäljning bidrog till 
beståndstillväxt både i Sverige och i de ut-
ländska affärerna, delvis på grund av ett ökat 
intresse för att skaffa husdjur under corona-
pandemin. Resultatförändringen berodde på 
högre skadekostnader, bland annat från 
hundförsäkring i flera länder. Även hästför-
säkring Sverige uppvisade högre skadekost-
nader på grund av högre skadefrekvens. Re-
sultatet i grödaförsäkring förbättrades 
jämfört med första halvåret 2019 då intensiva 
hagelskurar påverkade skadekostnaderna.

Hälsa
Det försäkringstekniska resultatet för Hälsa 
var oförändrat och uppgick till 40 (40) Mkr. 
Resultatet för olycksfallsförsäkring förbätt-
rades till följd av tidigare premiejusteringar 
och översyn av villkor. Även resultatet för 
grupplivförsäkring förbättrades drivet av 
lägre skadekostnader. Resultatet i sjukvårds-
försäkring var svagare till följd av reservför-
stärkning av tidigare års skador kopplat till 
operation och läkarvård. Coronapandemin 
medförde att skadekostnaderna inom sjuk-

vårdsförsäkring minskade något i mars och 
april. Kopplat till stigande arbetslöshetssiff-
ror ökar anmälningar inom arbetslöshetsska-
dor i låneskyddsförsäkringen i Bo kvar pro-
dukten, dock utgör denna försäkring en liten 
andel av total affärsvolym.

Återförsäkring och Special
Det försäkringstekniska resultatet för Återför-
säkring och Special ökade till 96 (24) Mkr, främst 
på grund av lägre skadekostnader i länsförsäk-
ringsgruppens interna återförsäkring, där Läns-
försäkringar Sak deltar med en 15 procentig 
andel av mottagen återförsäkring. Skade-
kostnader för första halvåret 2019 påverka-
des av flera stora brandskador och stormen 
Alfrida. Ansvarsförsäkring visade ett starkare 
resultat som följd av lägre skadekostnader och 
transportförsäkring fortsatte att leverera ett 
stabilt positivt resultat med lägre skadekost-
nader.  Inom mottagen återförsäkring, både 
från länsförsäkringsgruppen och internatio-
nellt mottagen återförsäkring, har skade-
aviseringar för avbrott inkommit till följd av 
coronapandemin. 
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Sakkoncernens försäkrings tekniska resultat

Sakkoncernens kapitalavkastning uppgick till 
-0,5 (4,2) procent. Fastigheter utgjorde 17 
procent av placeringstillgångarna per 30 juni 
2020 och bidrog med 0,3 (2,0) procentenhe-
ter till kapitalavkastningen. Onoterade fast-
ighetsaktier bidrog med positiv avkastning 
medan noterade svenska fastighetsaktier bi-
drog med negativ avkastning. Ränteportföl-
jen, som har en kort duration, bidrog med 0,2 
(1,1) procentenheter där duration från under-
liggande amerikansk statsränta samt mins-
kade bospreadar stod för de största positiva 
bidragen. Aktier bidrog med -0,8 (1,0) pro-
centenheter efter svängningar på börsmark-
naderna till följd av coronapandemin. Valuta 
bidrog med -0,3 (0,0) procentenheter.

Bank
Rörelseresultatet för Länsförsäkringar Bank-
koncernen, som ingår i Länsförsäkringar AB-
koncernen, minskade till 876 (958) Mkr. 
Minskningen förklaras främst av ökade
rörelsekostnader samt högre kreditförluster 
på grund av ytterligare kreditförlustreserve-
ringar under första halvåret 2020 med anled-
ning av det osäkra läget till följd av covid-19. 
Ytterligare kreditförlustreserveringar upp-
gick till 154,6 Mkr, varav 127,6 Mkr hänförligt 
till Wasa Kredit. Räntenettot ökade med 7 
procent till 2 423 (2 272) Mkr hänförligt till 
ökade volymer. Mer information om Länsför-
säkringar Bank finns att läsa på sidorna 9-10. 

Fondförsäkring
Rörelseresultat uppgick till 333 (375) Mkr, 
gynnat av ett positivt nettoflöde. Det förval-
tade kapitalet minskade med 5 procent under 
första halvåret 2020 till 151 Mdkr per 30 juni 
2020, främst på grund av osäkerheten på 
börsmarknaderna. Mer information om Läns-
försäkringar Fondliv finns att läsa på  sidorna 
11-12. 

Moderbolaget
Resultat efter finansiella poster för Länsför-
säkringar AB-koncernens moderbolag upp-
gick till 655 (121) Mkr. Resultatet påverkades 
positivt av utdelningar och koncernbidrag 
från Länsförsäkringar Sak om 795 (295 från 
Länsförsäkringar Sak) Mkr. Coronapandemin 
medförde lägre personalkostnader, främst 
konsultkostnader, under första halvåret 
2020. Nettoomsättningen ökade till 1 749      
(1 681) Mkr.

Länsförsäkringar AB-koncernens resultat 
Jan-jun 2020 jämfört med Jul-dec 2019
Rörelseresultatet i Länsförsäkringar AB-
koncernen uppgick till 1 550 (1 453) Mkr.

Länsförsäkringar Sakkoncernens rörelse-
resultat uppgick till 133 (476) Mkr. Försäk-
ringstekniskt resultat ökade till 184 (156) Mkr. 
Totalkostnadsprocenten uppgick till 94,5 
(95,5). Premieintäkterna efter avgiven åter-
försäkring ökade till 3 288 (3 195) Mkr. Kapi-
talavkastningen var svagare och uppvisade 
ett negativt utfall jämfört med andra halvår-
et 2019 till följd av osäkerheten på börsmark-
naderna.  

Länsförsäkringar Bankkoncernens rörel-
seresultat uppgick till 876 (936) Mkr. Ränte-
nettot uppgick till 2 423 (2 345) Mkr. 

Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat 
minskade till 333 (363) Mkr, främst drivet av 
lägre medelvärde på förvaltat kapital under 
första halvåret 2020 jämfört med andra halv-
året 2019. Både returprovisionerna och kapi-
talavgifterna är starkt knutna till förvaltat 
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kapital. Det förvaltade kapitalet minskade till 
151 (159) Mdkr per 30 juni 2020, främst på 
grund av osäkerheten på börsmarknaderna. 
Kapitalet påverkades däremot positivt av ett 
starkt nettoflöde under första halvåret.

Moderbolagets resultat efter finansiella 
poster uppgick till 655 (750) Mkr. Resultatet 
påverkades främst av utdelningar och kon-
cernbidrag om 795 (365) Mkr. Resultatet för 
andra halvåret 2019 påverkades även positivt 
av avyttring av fastighetsinnehav.

Händelser efter periodens utgång
Den 10 juli 2020 beslutade Finansinspektio-
nen att den underkoncern som bildas med 
Länsförsäkringar Bank AB tillsammans med 
dotterföretagen Länsförsäkringar Hypotek 
AB, Wasa Kredit AB och Länsförsäkringar 
Fondförvaltning AB ska konsolideras på un-
dergruppsnivå enligt tillsynsförordningen 
(EU 575/2013). Bakgrunden till beslutet är att 
Finansinspektionen anser att Länsförsäk-
ringar Bank AB bör omfattas av konsolide-
ring på samma nivå som ur ett resolutions-
perspektiv där Riksgäldskontoret har 
beslutat att Länsförsäkringar Bank AB utgör 
resolutionsentitet i Länsförsäkringar AB-
koncernen. Finansinspektionens beslut gäller 
från och med 30 september 2020. Beslutet 
innebär även att Länsförsäkringar Bank i 
konsoliderad situation kommer att kunna 
medräkna en större andel av Länsförsäkring-
ar Banks externt emitterade kapitalinstru-
ment i kapitalbasen.

Den 1 september 2020 avgår Ann Som-
mer i enlighet med avtal som vd för Länsför-
säkringar Sak samt chef för affärsenheten 
Sak, men kommer fortsätta ingå i Länsför-
säkringar AB-koncernens företagsledning 
fram till årsskiftet. Till ny vd för Länsförsäk-
ringar Sak har styrelsen utsett Björn Dalemo, 
nuvarande chef för LB Sak, den enhet inom 
Länsförsäkringar AB som ansvarar för stödet 
till länsförsäkringsbolagens affär. I samband 
med vd-byte kommer affärsenheten Sak slås 
samman med LB Sak. Björn Dalemo kommer 
därmed även bli chef för den nya samman-
slagna affärsenheten Sak.   

Pandemins effekter på Länsförsäkringars 
verksamhet har inte ändrats efter periodens 
utgång. Utvecklingen under juli och augusti 
fortsatte att visa tecken på återhämtning i 
den globala ekonomin, börserna i de flesta 
avancerade ekonomierna steg trots stigande 
smittotal i flera länder. Risken för ökad 
smittspridning har materialiserats och flera 
regioner har visat ett tydligt stigande smitto-
tal. Det finns risker för att trenden fortsätter, 
men den höga beredskapen i samhället kan 
innebära att ökningstakten inte blir så allvar-
lig som under våren. Återöppningen fortsät-
ter i de flesta delar av världen, men har 

bromsats in något. Sannolikheten för en ny 
global nedlåsning bedöms vara låg, åtgärder-
na kommer troligen att vara mer lokalt eller 
regionalt anpassade. Det är dock här den 
största risken mot en fortsatt global åter-
hämtning finns.

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. 

Kreditrisken inom Länsförsäkringar Bank-
koncernen påverkas främst av det ekono-
miska läget i Sverige eftersom all utlåning 
sker lokalt. Låga belåningsgrader kombinerat 
med god geografisk spridning och lokal för-
ankring är grundpelare i tillförsäkrandet att 
utlåningsportföljen håller en hög kreditkvali-
tet. Länsförsäkringsbolagen täcker vid reser-
veringstillfället 80 procent av reserverings-
behovet i bankkoncernen (exklusive Wasa 
Kredit) genom avräkning mot upparbetad 
förmedlingsersättning. 

Marknadsriskerna i fondförsäkringsverk-
samheten bärs i huvudsak av försäkringsta-
garna, men eftersom utvecklingen av försäk-
ringskapitalet styr bolagets intjäning blir 
även bolaget exponerat för marknadsrisk. 
Riskerna i de placeringstillgångar som kon-
cernens bolag förvaltar för egen räkning 
hålls på en låg nivå.

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 trans-
portförsäkring och återförsäkring till djur-
försäkring i dotterbolaget Agria. De risker 
som tas inom skadeförsäkring återförsäkras, 
där så bedöms som lämpligt, och för länsför-
säkringsgruppens räkning sköts en omfat-
tande verksamhet avseende återförsäkring.

Moderbolaget Länsförsäkringar ABs ris-
ker är primärt hänförliga till bolagets place-
ring av likviditet och till den affärsstödjande 
verksamhet som bedrivs för dotterbolagens 
och länsförsäkringsbolagens räkning. 
Den dagliga verksamheten inrymmer olika 
processrisker och dotterbolagens produkter 
och tjänster kan vara förknippade med olika 
produktrisker. Säkerhetsrisker, som till ex-
empel externa brott och interna oegentlighe-
ter, går inte att helt undvika och i takt med 
ökad digitalisering har cyberrisker och 

IT-risker hamnat alltmer i fokus. Complian-
cerisker är ständigt i fokus, och då särskilt 
risker förknippade med penningtvätt och fi-
nansiering av terrorism. 

Det är en stor utmaning att förhindra 
ekonomisk brottslighet och penningtvätt 
som är ett utbrett samhällsproblem med 
stor påverkan på den finansiella sektorn. Ris-
ken för att liv  och bankverksamheten utnytt-
jas för penningtvätt, finansiering av terrorism 
och bedrägerier minskas genom ett syste-
matiskt arbete med riskbedömning, aktiv 
övervakning av pågående affärsförbindelser 
och avvikande aktiviteter eller transaktioner. 
Om det efter granskning kvarstår misstanke 
om att aktiviteten eller den enstaka transak-
tionen kan utgöra penningtvätt eller finan-
siering av terrorism, rapporteras det utan 
dröjsmål till Finanspolisen. Resurserna avse-
ende arbete för att motverka penningtvätt 
och finansiering av terrorism har utökats och 
kommer att fortsätta under 2020 för att flyt-
ta fram positionerna ytterligare inom detta 
område.

Under det första halvåret 2020 har coro-
napandemin medfört nya risker och ökad 
osäkerhet på de finansiella marknaderna. En 
utdragen pandemi som leder till en bred låg-
konjunktur kommer att drabba koncernens 
verksamhet liksom hela samhället. Det finns 
en risk för både minskade intäkter och ökade 
skadekostnader som en effekt av pandemin 
och utbrottet har redan medfört högre fi-
nansieringskostnader för såväl banker som 
företag. Försämrade makroekonomiska ut-
sikter leder till ökade kreditförlustreserve-
ringar i bankverksamheten baserat på hur 
förväntade framtida kreditförluster beräknas 
inom ramen för IFRS 9. Pandemin påverkar 
också det dagliga arbetet genom att delar av 
personalen arbetar på distans för att mini-
mera risken för intern smittspridning. Effek-
terna av coronapandemin för Länsförsäk-
ringar AB-koncernens verksamhet och hur 
dessa har hanterats beskrivs närmare på 
 sidan 6.

Förutom de risker som coronapandemin 
har medfört under 2020 har övriga risker 
som koncernen och moderbolaget är expo-
nerade mot inte förändrats väsentligt sedan 
31 december 2019. En mer ingående beskriv-
ning av dessa risker, samt hur de hanteras, 
finns i Länsförsäkringar AB årsredovisning 
2019 i koncernens not 2 Risk- och kapital-
hantering.

Resultatet av periodens verksamhet och den 
ekonomiska ställningen för Länsförsäkringar 
AB-koncernen och moderbolaget per 30 juni 
2020 framgår av efterföljande  finansiella 
rapporter med tillhörande  noter. 
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Resultaträkning för Länsförsäkringsgruppen Sakförsäkring

Mkr
Jan-jun 

2020
Jan-jun 

2019
Helår  
2019

Premieintäkt, efter avgiven återförsäkring 14 428 13 675 27 856

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 268 228 608

Försäkringsersättningar, efter avgiven återförsäkring –10 750 –10 811 –21 142

Driftskostnader –2 799 –2 749 –5 410

Övriga tekniska intäkter/kostnader –40 –20 –88

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  
före återbäring och rabatter 1 107 323 1 824

Återbäring och rabatter –150 –204 –1 893

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  
efter återbäring och rabatter 957 119 –70

Total kapitalavkastning –825 7 033 13 199

Kapitalavkastning överförd till försäkringsrörelsen –262 –477 –790

Övriga intäkter/kostnader –220 –181 –338

Rörelseresultat –350 6 494 12 001

Balansräkning för Länsförsäkringsgruppen Sakförsäkring

Mkr 30 jun 2020 31 dec 2019

TILLGÅNGAR

Aktier och andelar 53 095 53 773

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 31 436 32 636

Övriga placeringstillgångar 35 564 34 167

Summa placeringstillgångar 120 095 120 577

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 10 143 9 440

Fordringar och andra tillgångar 16 317 14 965

Kassa och bank 6 191 5 396

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 672 1 629

SUMMA TILLGÅNGAR 154 418 152 007

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 71 831 71 241

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 62 187 58 917

Andra avsättningar och skulder 17 673 19 029

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 726 2 819

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 154 418 152 007

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 
Delårsöversikt januari-juni 2020 18 Länsförsäkringsgruppen Sakförsäkring, finansiella rapporter



Nyckeltal för Länsförsäkringar AB-koncernen

Mkr
Jan-jun 

2020
Jan-jun 

2019
Helår  
2019

Koncernen

Rörelseresultat 1 130 1 453 3 003

Periodens resultat 911 1 153 2 957

Räntabilitet på eget kapital, % 1) 7 10 10

Totala tillgångar, Mdkr 590 561 573

Eget kapital per aktie, kronor 2) 2 829 2 586 2 754

Konsolideringskapital 3) 32 829 30 861 32 056

Konsolideringsgrad, % 4) 469 503 488

Kapitalbas för gruppen (FRL) 5) 50 575 47 527 50 220

Solvenskapitalkrav för gruppen (FRL) 5) 36 437 35 965 37 966

Kapitalbas för det finansiella konglomeratet 6) 50 575 47 527 50 220

Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet 6) 36 437 35 965 37 966

Försäkringsrörelsen 7)

Skadeförsäkringsrörelsen

Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) 3 140 2 876 5 928

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 9 22

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 8) –2 125 –1 919 –3 966

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 145 112 218

Premieinkomst skadeförsäkring

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 5 682 5 113 7 852

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring 3 933 3 532 6 108

Livförsäkringsrörelsen

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) 359 339 495

Avgifter avseende finansiella avtal 405 386 794

Kapitalavkastning netto –105 289 512

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) –152 –155 –254

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 366 387 802

Försäkringsrörelsens rörelseresultat 9) 466 768 1 670

Nyckeltal

Omkostnadsprocent 10) 28 30 30

Driftskostnadsprocent 11) 21 23 23

Skadeprocent 12) 75 74 74

Totalkostnadsprocent 95 96 97

Förvaltningskostnadsprocent, livförsäkringsrörelse13) 0,8 0,9 0,8

Direktavkastning, % 14) 0,0 –0,1 9,6

Totalavkastning, % 15) –0,8 4,7 10,1

Ekonomisk ställning

Placeringstillgångar, Mdkr 16) 14 15 14

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken, Mdkr 146 142 155

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

Länsförsäkringar AB-koncernen
Nyckeltal
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Nyckeltal för Länsförsäkringar AB-koncernen, fortsättning

Mkr
Jan-jun 

2020
Jan-jun 

2019
Helår  
2019

Bankrörelsen

Räntenetto 2 423 2 272 4 617

Rörelseresultat 876 958 1 893

Periodens resultat 679 724 1 440

Räntabilitet på eget kapital, % 17) 8,3 9,8 9,5

Totala tillgångar, Mdkr 406 382 381

Eget kapital 17 854 17 848 18 479

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

Placeringsmarginal, % 19) 1,18 1,21 1,21

Kärnprimärkapitalrelation bankkoncernen, % 14,2 13,4 13,9

Primärkapitalrelation bankkoncernen, % 20) 15,1 15,6 16,0

Total kapitalrelation bankkoncernen, % 21) 17,5 18,1 18,5

Kärnprimärkapitalrelation konsoliderad situation, % 16,5 14,6 15,4

Primärkapitalrelation konsoliderad situation, % 20) 16,7 16,0 16,0

Total kapitalrelation konsoliderad situation, % 21) 17,4 17,7 16,6

Kreditförlustnivå, % 22) 0,13 0,04 0,06

1)  Rörelseresultat och omvärdering av rörelsefastigheter med avdrag för scha-
blonskatt 21,4 (21,4) 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. 
Solvenskapitalkrav för helår 2019 omräknad enligt uppdaterad metod från 
2019-12-31 för riskabsorption i uppskjuten skatt-poster vid beräkning av 
kapitalkrav.

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. Kapitalkrav 
för helår 2019 omräknad enligt uppdaterad metod från 2019-12-31 för risk-
absorption i uppskjuten skatt-poster vid beräkning av kapitalkrav. 

7)  Försäkringsrörelsens resultat, nyckeltal och ekonomisk ställning redovisas 
enligt lag om årsredovisning i försäkringsföretag och  Finansinspektionens 
författnings samling FFFS 2019:23 Föreskrifter och allmänna råd om års -
redovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

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 försäkrings-
rörelsens 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 (21,4) 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.
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Rapport över resultat för Länsförsäkringar AB-koncernen

Mkr
Jan-jun 

2020
Jan-jun 

2019
Helår  
2019

Premier före avgiven återförsäkring  4 408 3 986 7 968

Återförsäkrares andel av premieintäkter -914 –785 –1 573

Premier efter avgiven återförsäkring 3 493 3 201 6 396

Ränteintäkter 3 345 2 945 5 986

Räntekostnader –920 –670 –1 363

Räntenetto 2 425 2 275 4 624

Värdeökning på fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstaga-
ren bär risken -9 795 18 995 30 453

Utdelningar i placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren  
bär risken – – 13

Kapitalavkastning, netto –171 531 1 006

Provisionsintäkter 1 671 1 562 3 250

Övriga rörelseintäkter 1 110 1 208 2 407

Summa rörelseintäkter –1 267 27 772 48 150

Försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring –2 594 –1 571 –4 069

Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar 328 –489 –128

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –2 266 –2 061 –4 197

Förändring livförsäkringsavsättning –79 –79 –8

Förändring avsättning för livförsäkring för vilka  
försäkringstagaren bär risken 9 891 –19 275 –30 985

Provisionskostnader –1 591 –1 661 –3 161

Personalkostnader –1 316 –1 262 –2 476

Övriga administrationskostnader –2 009 –1 912 –4 112

Kreditförluster –232 –69 –207

Summa kostnader 2 397 –26 319 –45 146

Rörelseresultat 1 130 1 453 3 003

Skatt –220 –300 –46

Periodens resultat 911 1 153 2 957

Resultat per aktie före och efter utspädning, kronor 87 111 284

Länsförsäkringar AB-koncernen
Finansiella rapporter
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Rapport över totalresultat för Länsförsäkringar AB-koncernen

Mkr
Jan-jun 

2020
Jan-jun 

2019
Helår  
2019

Periodens resultat 911 1 153 2 957

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

Omräkningsdifferenser hänförliga till utländsk verksamhet –27 14 31

Kassaflödessäkringar –37 –19 –22

Förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som värderas till 
verkligt värde över övrigt totalresultat –44 62 2

Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras  
till periodens resultat 17 –10 3

Summa –91 46 14

Poster som inte kan omföras till periodens resultat

Omvärdering av rörelsefastigheter – 135 148

Förändring i verkligt värde på egetkapitalinstrument som värderas till 
verkligt värde över övrigt totalresultat 2 13 25

Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras till periodens resultat – –26 –36

Summa 2 122 138

Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt –89 168 151

Periodens totalresultat 822 1 321 3 109

Rapport över finansiell ställning för Länsförsäkringar AB-koncernen

Mkr 30 jun 2020 31 dec 2019

TILLGÅNGAR

Goodwill 545 558

Andra immateriella tillgångar 4 271 4 309

Uppskjuten skattefordran 135 128

Materiella tillgångar 331 344

Rörelsefastigheter 1 091 1 161

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 8 8

Aktier och andelar i intresseföretag 68 62

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska   
avsättningar 10 188 9 504

Utlåning till allmänheten 317 506 307 099

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren  
bär risken 146 431 154 563

Aktier och andelar 4 653 4 634

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 54 797 52 618

Belåningsbara statsskuldförbindelser 12 268 9 934

Derivat 8 162 8 290

Värdeförändring säkringsportföljer 406 5

Övriga fordringar 5 144 5 393

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 571 2 321

Likvida medel 21 671 11 661

SUMMA TILLGÅNGAR 590 246 572 594

Mkr 30 jun 2020 31 dec 2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 042 1 042

Övrigt tillskjutet kapital 10 272 10 272

Primärkapital 1 000 2 200

Reserver –663 –573

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 18 835 17 965

Summa eget kapital 30 486 30 907

Efterställda skulder 2 596 2 595

Försäkringstekniska avsättningar 19 531 18 860

Avsättningar för vilka livförsäkringstagaren  
bär risken 148 553 155 950

Uppskjuten skatteskuld 882 882

Övriga avsättningar 152 125

Emitterade värdepapper 237 599 226 661

Inlåning från allmänheten 129 465 118 305

Skulder till kreditinstitut 7 611 6 565

Derivat 888 511

Värdeförändring säkringsportföljer 2 292 1 241

Övriga skulder 4 421 5 524

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 770 4 468

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 590 246 572 594
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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 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

Ingående eget kapital 2019-07-01 1 042 10 272 2 200 864 14 781 29 161

Periodens totalresultat – – – –16 1 804 1 787

Avyttring rörelsefastighet – – – –1 421 1 421 –

Emitterat primärkapital – – – – –41 –41

Utgående eget kapital 2019-12-31 1 042 10 272 2 200 –573 17 965 30 907

Ingående eget kapital 2020-01-01 1 042 10 272 2 200 –573 17 965 30 907

Periodens totalresultat – – – -90 912 822

Emitterat primärkapital – – –1 200 – –42 –1 242

Utgående eget kapital 2020-06-30 1 042 10 272 1 000 –663 18 835 30 486

Rapport över kassaflöde för Länsförsäkringar AB-koncernen

Mkr Jan-jun 2020 Jan-jun 2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 1  130 1 453

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 568 2 543

Betald skatt –499 –363

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 3 200 3 634

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av aktier och andelar, obligationer och andra räntebärande värdepapper och derivat –5 958 –17 085

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar –10 306 –15 963

Förändring emitterade värdepapper 12 100 8 190

Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder 12 531 16 619

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1) 11 567 –4 605

Investeringsverksamheten

Förändring intresseföretag – 3

Förvärv av immateriella tillgångar –164 –371

Förvärv av materiella tillgångar –11 –

Investering i rörelsefastighet – –1

Avyttring av rörelsefastighet – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -174 –368

Finansieringsverksamheten

Förändring leasingskuld –126 –34

Förändring primärkapitalinstrument –1 242 972

Lämnad utdelning – -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1) –1 368 938

Årets kassaflöde 10 024 –4 036

Likvida medel 1 januari 11 661 6 075

Kursdifferens i likvida medel –14 5

Likvida medel 30 juni 21 671 2 044

1)   Jämförelsetalen har justerats då Förändring emitterade värdepapper omklassificerats från Kassaflöde från finansieringsverksamheten till Kassaflöde från den 
 löpande verksamheten.
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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 
årsredovisning i försäkringsföretag (1995:1560) samt Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd FFFS 2019:23 om årsredovisning i försäk-
ringsföretag och tjänstepensionsföretag. Vidare har Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner samt Rådets uttalanden tillämpats. Delårsrapporten är upprättad 
i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.

FÖRÄNDRINGAR SOM PÅVERKAT DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 2020
Det har under perioden inte tillkommit några redovisningsstandarder med 
någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. Delårsrapporten 
för koncernen har därmed upprättats enligt samma redovisningsprinciper 
och beräkningsmetoder som tillämpades i årsredovisning 2019.

TILLÄMPNING AV REDOVISNINGSPRINCIPER FÖRANLEDDA AV NYA 
TRANSAKTIONER
Länsförsäkringar Bank har under våren 2020 påbörjat bytet av kortleve-
rantör från Visa till Master Card. Inledningsvis innebär bytet ökade utgifter. 
De har redovisats som Utgifter för att fullgöra ett avtal i enlighet med IFRS 
15, Intäkter från avtal med kunder, i balansposten Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter. Förutsatt att Länsförsäkringar Bank uppnår vissa 
fastställda transaktionsvolymer så kommer banken att ersättas för en del av 
dessa utgifter. Hittills erhållen ersättning har redovisas som en Avtalsskuld i 
balansposten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Avtalsskulden 
kommer att lösas upp över tid i takt med att banken uppfyller volymmålet. 

Länsförsäkringar AB-koncernen 
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Not 2 Resultat per rörelsesegment

Jan-jun 2020, Mkr
Sak- 

försäkring
Fond- 

försäkring Bank Moderbolag

Elimineringar 
och  

justeringar Totalt

Premier efter avgiven återförsäkring 3 288 132 – – 73 3 493

Räntenetto – – 2 423 – 3 2 425

Värdeökning på placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren  
bär risken – –9 795 – – – –9 795

Kapitalavkastning, netto 4 –5 –28 800 –942 –171

Provisionsintäkter 22 902 743 – 3 1 671

Övriga rörelseintäkter 16 22 11 1 749 –689 1 110

Summa rörelseintäkter 3 330 –8 743 3 150 2 549 –1 553 –1 267

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –2 433 –68 – – 235 –2 266

Förändring livförsäkringsavsättning – – – – –79 –79

Förändring avsättning för livförsäkring för vilka försäkringstagaren bär risken – 9 891 – – – 9 891

Provisionskostnader –208 –382 –1 002 – 0 –1 591

Personalkostnader –292 –113 –336 –585 9 –1 361

Övriga administrationskostnader –213 –258 –704 –1 310 476 –2 009

Kreditförluster – – –232 – – –232

Summa kostnader –3 146 9 071 –2 273 –1 894 641 2 397

Försäkringstekniskt resultat 184 327 – – –511 –

Icke tekniska intäkter/kostnader –51 6 – – 45 –

Rörelseresultat 133 333 876 655 –866 1 130

Skatt – – – – – –220

Periodens resultat – – – – – 911

Fördelning intäkter

Externa intäkter 3 317 –8 990 3 411 1 063 –67 –1 267

Koncerninterna intäkter 13 247 –261 1 487 –1 485 –

Summa rörelseintäkter 3 330 –8 743 3 150 2 549 –1 553 –1 267

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

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

Rörelsesegment Fondförsäkring avser livförsäkringsrörelse med anknytning 
till värdepappersfonder. 

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

Rörelsesegment Moderbolag avser servicetjänster, IT och utveckling för 
länsförsäkringsgruppen, administration av värdepappersfonder och kostnader 
för gemensamma funktioner.

Avskrivningar och nedskrivningar: Avskrivningar för materiella och immateriella 
tillgångar i Sakförsäkring ingår i övriga administrationskostnader. Avskrivningar 
för förvärvade immateriella tillgångar i Fondförsäkring ingår i elimineringar av 
administrationskostnader.

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

Fortsättning nästa sida
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Not 2 Resultat per rörelsesegment, fortsättning  

Jan-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

Not 3 Närståendetransaktioner

Under perioden har det varit sedvanliga affärstransaktioner med företag där 
det föreligger en närståenderelation. 
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Not 4 Värderingsmetoder för verkligt värde

Tabell 1 30 jun 2020 30 jun 2019

Mkr Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde

Finansiella tillgångar

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 8 8 8 8

Utlåning till allmänheten 317 506 318 148 301 670 302 642

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken 146 431 146 431 142 253 142 253

Aktier och andelar 4 653 4 653 3 547 3 547

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 54 797 54 797 49 754 49 754

Belåningsbara statsskuldförbindelser 12 268 12 268 21 126 21 126

Derivat 8 162 8 162 10 190 10 190

Övriga fordringar 1 442 – 4 037 –

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 142 – 49 –

Likvida medel 21 671 – 2 044 –

Summa finansiella tillgångar 567 079 534 677

Finansiella skulder

Efterställda skulder 2 596 2 614 2 594 2 645

Emitterade värdepapper 237 599 245 517 221 148 227 566

Inlåning från allmänheten 129 465 131 842 115 042 116 272

Skulder till kreditinstitut 7 611 – 14 246 –

Derivat 888 888 961 961

Övriga skulder 2 149 – 917 –

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 489 – 2 186 –

Summa finansiella skulder 382 798 357 094

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 2020 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa 

redovisat värde

Tillgångar

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB – – 8 8

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken 146 431 – – 146 431

Aktier och andelar 2 670 59 1 834 4 653

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 54 467 – 329 54 797

Belåningsbara statsskuldförbindelser 12 268 – – 12 268

Derivat 1 8 161 – 8 162

Skulder

Derivat – 888 – 888

30 jun 2019

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

Noten har i all väsentlighet upprättats enligt samma redovisningsprinciper som tillämpades i årsredovisningen för 2019. Inga betydande överföringar mellan nivå 
hierarkier eller ändringar i klassificeringen till följd av en ändring beträffande tillgångarnas syfte eller användning har skett under perioden.
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Not 4 Värderingsmetoder för verkligt värde, fortsättning

Tabell 3 – Förändring nivå 3

Mkr Rörelsefastigheter

Aktier i 
Länsförsäkringar Liv 

Försäkrings AB Aktier och andelar

Obligationer och  
andra räntebärande 

värdepapper Totalt

Ingående balans 1 jan 2020 – 8 1 769 355 2 132

Förvärv – – 22 21 42

Avyttringar och omklassificeringar – – – –36 –36

Redovisat i periodens resultat – – 44 -11 34

Redovisat i övrigt totalresultat – – –1 – -1

Utgående balans 30 jun 2020 – 8 1 834 329 2 171

Ingående balans 1 jan 2019 3 232 8 1 103 250 4 585

Förvärv 3 – 341 100 444

Avyttringar –3 320 – – –2 –3 323

Redovisat i årets resultat –63 – 324 7 268

Redovisat i övrigt totalresultat 148 – – – 148

Utgående balans 31 dec 2019 – 8 1 769 355 2 132

I rapport över finansiell ställning redovisas nyttjanderättstillgångar om  1 091 Mkr som rörelsefastigheter.  
Nyttjanderättstillgångarna värderas inte till verkligt värde.
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Resultaträkning för Länsförsäkringar AB, moderbolag

Mkr
Jan-jun 

2020
Jan-jun 

2019
Helår  
2019

Nettoomsättning 1 749 1 681 3 577

Rörelsens kostnader

Externa kostnader –1 286 –1 300 –2 814

Personalkostnader –579 –545 –1 071

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar –30 –36 –69

Rörelseresultat –145 –200 -376

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 795 322 1 251

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 1 –1

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 –1 –3

Resultat efter finansiella poster 655 121 871

Skatt –3 –4 –5

Periodens resultat 652 117 866

Rapport över totalresultat för Länsförsäkringar AB, moderbolag

Mkr
Jan-jun 

2020
Jan-jun 

2019
Helår  
2019

Periodens resultat 652 117 866

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 –1 –1

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

Periodens totalresultat 652 117 865

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

Mkr 30 jun 2020 31 dec 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 375 345

Materiella anläggningstillgångar 26 30

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i koncernföretag 17 741 17 741

Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 861 2 531

Summa finansiella anläggningstillgångar 20 603 20 272

Summa anläggningstillgångar 21 004 20 647

Omsättningstillgångar 1 084 827

Kassa och bank 231 221

SUMMA TILLGÅNGAR 22 319 21 696

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Bundet eget kapital 6 098 6 059

Fritt eget kapital 15 052 14 439

Summa eget kapital 21 149 20 498

Avsättningar 44 46

Långfristiga skulder 242 258

Kortfristiga skulder 883 894

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 22 319 21 696

Kassaflödesanalys för Länsförsäkringar AB, moderbolag

Mkr Jan-jun 2020 Jan-jun 2019

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 655 121

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 23 34

Betald inkomstskatt –26 9

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 652 164

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar –561 –213

Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder –26 77

Kassaflöde från den löpande verksamheten 65 28

Investeringsverksamheten

Förändring av andelar i koncernföretag – –

Övrig investeringsverksamhet –55 18

Kassaflöde från investeringsverksamheten –55 18

Finansieringsverksamheten

Lämnad utdelning – –

Övrig finansieringsverksamhet – -28

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – -28

Periodens kassaflöde 10 18

Likvida medel 1 januari 221 209

Likvida medel 30 juni 231 227
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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 eget kapital 2019-01-01 1 042 224 4 801 -503 5 471 8 597 19 633

Lämnad utdelning – – – – – – –

Periodens totalresultat – – – –1 – 118 117

Aktiverade egenupparbetade  utvecklingsutgifter – –9 – – – 9 –

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

Ingående eget kapital 2019-07-01 1 042 215 4 801 -504 5 471 8 724 19 749

Periodens totalresultat – – – 0 – 749 749

Aktiverade egenupparbetade utvecklingsutgifter – 1 – – – -1 –

Utgående eget kapital 2019-12-31 1 042 215 4 801 –504 5 471 9 472 20 498

Ingående eget kapital 2020-01-01 1 042 215 4 801 –504 5 471 9 472 20 498

Periodens totalresultat – – – –2 – 654 652

Aktiverade egenupparbetade utvecklingsutgifter – 39 – – – –39 –

Utgående eget kapital 2020-06-30 1 042 254 4 801 –506 5 471 10 087 21 149
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Not 1 Redovisningsprinciper

Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt årsredovisningslagen 
(1995:1554). Bolaget tillämpar även rekommendation RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer samt uttalanden utgivna av Rådet för finansiell rappor-
tering gällande för noterade företag. Reglerna i RFR 2 innebär att moder-
bolaget i årsredovisningen ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och 
uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, 
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 
beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till 
IFRS som ska göras. 

FÖRÄNDRINGAR SOM PÅVERKAT DE FINANSIELLA 
RAPPORTERNA 2020

Det har under perioden inte tillkommit några redovisningsstandarder med 
någon väsentlig effekt på bolagets finansiella rapporter. Delårsrapporten 
för bolaget har därmed upprättats enligt samma redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder som tillämpades i årsredovisningen 2019.

Not 2 Närståendetransaktioner

Under perioden har det varit sedvanliga affärstransaktioner med företag där 
det föreligger en närståenderelation. 

Not 3 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Fondliv har ingått ett serviceavtal 
med Länsförsäkringar Liv till följd av Länsförsäkringar Livs run off. För ytter-
ligare information se Länsförsäkringar ABs årsredovisning 2019 koncernnot 
45 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser.  

Belopp i Mkr om inget annat anges.

Länsförsäkringar AB, moderbolag
Noter till finansiella rapporter

Verkställande direktören avger rapporten för Länsförsäkringar AB-koncernen (sid 14-16, 19-33) på styrelsens uppdrag. 
Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm 28 augusti 2020

Fredrik Bergström
Verkställande direktör
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Resultaträkning för Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB

Mkr
Jan-jun 

2020
Jan-jun 

2019
Helår  
2019

Premieinkomst, efter avgiven återförsäkring 801 788 1 539

Kapitalavkastning netto –542 6 966 9 949

Försäkringsersättningar –2 483 –2 514 –4 928

Förändring i försäkringstekniska avsättningar 622 –2 662 –296

Återbäring och rabatter –234 –4 –224

Driftskostnader –195 –206 –430

Övriga tekniska intäkter och kostnader 9 – 4

Försäkringsrörelsens tekniska resultat –2 022 2 368 5 614

Icke-tekniska intäkter och kostnader – – –

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt –2 022 2 368 5 614

Periodiseringsfond – – 50

Skatt –47 –88 –97

Periodens resultat –2 069 2 280 5 567

Övrigt totalresultat – – –

Periodens totalresultat –2 069 2 280 5 567

Balansräkning för Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB

Mkr 30 jun 2020 31 dec 2019

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 11 –

Placeringstillgångar 113 669 115 979

Fordringar 889 2 730

Andra tillgångar 4 768 3 634

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 46 53

SUMMA TILLGÅNGAR 119 383 122 396

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 25 211 27 974

Obeskattade reserver 291 291

Försäkringstekniska avsättningar 84 365 85 018

Avsättningar för andra risker och kostnader 31 32

Skulder 9 289 8 902

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 196 179

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 119 383 122 396

Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 
Finansiella rapporter

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/
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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, Chef Kommunikation och Hållbarhet 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 2020 

Delårsrapport januari-september Länsförsäkringar Bank 23 oktober

Delårsrapport januari-september Länsförsäkringar Hypotek 23 oktober

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2020 kl 12:00 svensk tid.


