
 Länsförsäkringar AB (publ)    

 oRGANISAtIoNSNummeR 556549-7020

Januari–juni 2012
 deLåRSRAppoRt

29 AUGUSTI 2012

sten dunér, vd Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar AB redovisar ett starkt resultat, men de fi nansiella 
marknaderna präglas av fortsatt osäkerhet. 

Fem år har gått sedan starten för den djupa ekonomiska kris vi fort-
farande lever i. Och än är det långt ifrån över. Under sommaren har 
pressen tidvis ökat markant för de skuldtyngda och stora länderna Ita-
lien och Spanien. Räntorna har successivt stigit efter att initialt fallit 
tillbaka efter EU toppmötets besked i juni om de så kallade stödfonderna. 
Det har satt stor press på länderna samtidigt som BNP-utsikterna har 
sett allt blekare ut och recessionen väntas fortgå. Sverige har till skill-
nad från stora delar av Europa sunda statsfi nanser och ett gott kredit-
betyg som går att läsa av i de låga svenska statsobligationsräntorna 
och den starka kronan. Länsförsäkringar AB-koncernen har anpassat 
marknadsriskerna efter det fi nansiella läget och riskerna är idag rela-
tivt låga. 

Tillväxten inom bankverksamheten fortsatte under första halvåret 
och marknadsandelarna stärktes, inte minst inom inlåning. Aff ärsvoly-
merna ökade med nästan 10 procent och vi fi ck över 60 000 nya 
bankkunder under perioden. Även lönsamheten inom banken har 
stärkts, resultatet ökade med drygt 50 procent.  

Inom sakförsäkring har vi haft ett mer gynnsamt skadeläge och läg-
re driftskostnader med förbättrad totalkostnadsprocent som följd. Till-
sammans med genomförda premiehöjningar och en god tillväxt har det 
lett till ett stärkt resultat i sakförsäkringsaff ären. På marknaden behål-
ler och stärker Länsförsäkringar sin marknadsledande ställning. 

Efter omstruktureringen av livförsäkringsverksamheten fortsätter 
nu den kraftfulla satsningen på att erbjuda fondförsäkringslösningar 
till både företag och privatpersoner. Försäljningen genom den egna 
säljkåren är stark och med landets mest nöjda tjänstepensionskunder 
ser det onekligen bra ut för framtiden.
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Ägarförhållanden
Länsförsäkringar AB (publ) ägs till 100 
procent av 23 länsförsäkringsbolag och 14 
socken- och häradsbolag. Länsförsäkrings-
gruppen utgörs av Länsförsäkringar AB-
koncernen, Länsförsäkringar Liv-koncer-
nen och de 23 länsförsäkringsbolagen.

Koncernstruktur
Förutom moderbolaget Länsförsäkringar 
AB (publ) omfattar koncernen de helägda 
bolagen Länsförsäkringar Bank AB 
(publ) med dotterbolag, Länsförsäkringar 
Sak Försäkrings AB (publ) med dotterbo-
lag och Länsförsäkringar Fondliv Försäk-
rings AB.

Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 
(publ) med dotterbolag är helägt av Läns-
försäkringar AB men konsolideras inte i 
koncernredovisningen eftersom bolagets 
resultat i sin helhet tillfaller försäkrings-
tagarna.  

Verksamhet
Länsförsäkringar AB har tre huvudsakli-
ga uppdrag; att bedriva affärsverksamhet 
inom sakförsäkring, livförsäkring och 
bank, att ge affärsservice till länsförsäk-
ringsbolagen inom de områden där skal-
fördelar och effektivitet uppstår samt att 
bedriva Länsförsäkringars gemensamma 
strategiska utvecklingsverksamhet.

Länsförsäkringar AB bedriver affärer, 
utvecklar produkter och koncept, kanaler 
och verktyg samt lämnar service så att
•  länsförsäkringsbolagen kan erbjuda sina 

kunder ett brett sortiment
•  privatpersoner, företag och lantbrukare i 

Sverige har möjlighet att leva i trygghet.
Affärsverksamheten bedrivs i affärs-

enheterna Sak, Bank, Fondliv och Tradliv 
med uppdraget att bedriva affären och an-
svara för direkt produktrelaterat stöd till 
länsförsäkringsbolagen. Den finansiella 
styrningen av affärsenheterna utgår pri-
märt från ägarnas avkastningskrav och 
risktolerans. Affärsverksamheten ska be-
drivas i vinstsyfte så att bolaget kan läm-
na en konkurrenskraftig avkastning på 
eget kapital på marknadsmässig nivå,    

inklusive en riskpremie över riskfri ränta, 
genom värdetillväxt och utdelning till ägar-
na. Utöver affärs enheterna bedrivs arbetet 
med att lämna affärsservice samt bedriva 
Länsförsäkringars gemensamma utveck-
lingsverksamhet i stödfunktioner inom en-
het Affärs service. Ekonomi-, kapitalplane-
rings- och koncern controller funktioner är 
samlade i enheten för Ekonomi och Fi-
nans. Enheten Kapitalförvaltning förval-
tar koncernens och Länsförsäkringar Livs 
placeringsportföljer. I Vd-staben återfinns 
de gemensamma enheterna Juridik,   
Compliance och Riskkontroll. 

Koncernens resultat
Koncernens rörelseresultat uppgick till 
392 (271) Mkr. Resultatförbättringen för-
klaras av bra resultat både för sakförsäk-
ring och bankverksamheten. I sakförsäk-
ringsverksamheten redovisas minskade 
skadekostnader och driftskostnader jäm-
fört med motsvarande period föregående 
år. Bankverksamhetens resultatförbätt-
ring beror framförallt på ett förbättrat 
räntenetto. 

Resultatet i fondförsäkring uppgick 
till 61 Mkr. Länsförsäkringar Fondliv för-
värvades 2011-10-31 och ingick inte i kon-
cernen 2011-06-30.

Sakförsäkring 
Försäkringsrörelsens tekniska resultat   
inklusive kapitalavkastning överförd från 
 finansförvaltningen uppvisade en vinst på 
138 (64) Mkr. I försäkringsrörelsen ingår 
en livförsäkringsaffär med ett tekniskt 
 resultat på 35 (7) Mkr.

Premieintäkten efter avgiven återför-
säkring har ökat med 2 procent och upp-
gick till 2 012 (1 969) Mkr. Ökningen är 
hänförlig till Agria Djurförsäkring och 
till Hälsa.

Försäkringsersättningar efter avgiven 
återförsäkring har minskat och uppgick 
till 1 373 (1 478) Mkr. Under motsvarande 
period föregående år ökade försäkringser-
sättningarna på grund av volymtillväxt samt 
reservförstärkningar inom den internatio-
nella återförsäkringsaffären till följd av 

framförallt jordbävningen i Japan. Skade-
procenten inklusive skaderegleringskost-
nader uppgick till 76 (81).

Driftskostnadsprocenten minskade till 
22 (24). Det är främst inom Agria Djur-
försäkring i Sverige och inom ansvarsför-
säkring som driftskostnaderna har mins-
kat. För Agria beror minskningen på lägre 
provisionskostnader till följd av att den 
egna försäljningen har ökat. Ansvarsför-
säkring har lägre provisionskostnader på 
grund av lägre affärsvolym. Både för åter-
försäkringsaffären och Hälsa har provi-
sionskostnaderna ökat med högre affärs-
volymer. 

Totalavkastningen på placeringstill-
gångar i sakförsäkringsrörelsen uppgick 
till 1,9 (3,3) procent. Räntebärande till-
gångar och fastighetsinnehav står för mer-
parten av den positiva avkastningen.

Sakförsäkringsmarknaden är stabil 
och tillväxten var låg under första halv-
året 2012. Inom djurförsäkring har kon-
kurrensen hårdnat och fler bolag lyfter 
fram djurförsäkring som en del i sitt hel-
kundserbjudande. Allt fler djur försäkras, 
så marknaden fortsätter att växa och 
Länsförsäkringar behåller genom Agria 
Djurförsäkring sin marknadsledande po-
sition med en marknadsandel på 57,6 pro-
cent. På grund av oro för att den ersätt-
ning som ges via de offentliga systemen 
inte ska räcka till tecknar allt fler privata 
försäkringar som ger ersättning vid sjuk-
dom, arbetslöshet, olyckor, dödsfall och 
pension. Dessutom är många företagare 
måna om att deras medarbetare inte får 
långa sjukskrivningsperioder och tecknar 
därför sjukvårdsförsäkring. Sjuk- och 
olycksfallsförsäkringsmarknaden fortsät-
ter därför att växa. Sjukvårdsförsäkrings-
marknaden ökade med 8 procent i fjol och 
fort sätter att växa. Idag har 456 000 perso-
ner en privat sjukvårdsförsäkring. Ser man 
utvecklingen av sjukvårdsförsäkrings-
marknaden i ett längre perspektiv har an-
talet försäkrade ökat med 58 procent se-
dan 2007. Konkurrensen är hård och nya 
aktörer etableras vartefter, men Länsför-
säkringar är fortsatt marknadsledande och 
leder också utvecklingen inom området.  

Fondförsäkring 
Länsförsäkringar AB förvärvade Läns-
försäkringar Fondliv 2011-10-31 från 
Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. 

StYReLSeN oCH VeRKStÄLLANde dIReKtÖReN FÖR LÄNSFÖRSÄKRINGAR 

AKtIeBoLAG (puBL), oRGANISAtIoNSNummeR 556549-7020, FåR HÄRmed 

AVGe deLåRSRAppoRt FÖR peRIodeN 1 jANuARI–30 juNI 2012. 

uppGIFteR INom pAReNteS AVSeR motSVARANde peRIod 2011. 
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Länsförsäkringar Fondliv ingick därför 
inte i Länsförsäkringar AB-koncernens 
redovisning 2011-06-30. Jämförelsesiffror 
till fondlivförsäkringens resultat och 
ställning nedan avser motsvarande period 
föregående år för bolaget Länsförsäkringar 
Fondliv.

Resultatet efter skatt i Länsförsäkringar 
Fondliv uppgick till 61 (102) Mkr. Skillna-
den mot föregående år förklaras av en po-
sitiv skatteeffekt under 2011 samt ökade 
driftskostnader under 2012. De ökade 
driftskostnaderna är till stor del av en-
gångskaraktär och avser satsningar för att 
kunna svara för Länsförsäkringars samla-
de pensionserbjudanden sedan traditionell 
förvaltning inte längre erbjuds.

Det förvaltade kapitalet har ökat med 
8 procent sedan årsskiftet och uppgick till 
56,3 mdr. Ökningen beror på en positiv 
fondavkastning samt ett positivt kassaflö-
de. Solvenskvoten förstärktes till 2,56 
(2,21) procent.

Nyförsäljningen på livförsäkrings-
marknaden har minskat kraftigt under pe-
rioden till följd av Investeringssparkonto, 
ISK, som infördes vid årsskiftet som ett 
alternativ till kapitalförsäkringar. Läns-
försäkringar Fondliv, som har fokus på 
tjänstepensioner, har endast påverkats 
marginellt av den stora förskjutningen 
som har skett från kapitalförsäkring till 
ISK. En stor del av nyförsäljningen avser 
pensionslösningar till företag som inte har 
kollektivavtal. Inom delmarknaden ej kol-
lektivavtalad tjänstepension uppgick för-
säljningen till 3 947 (4 017) Mkr, en 
minskning på 2 procent.

Enligt statistik från Svensk Försäkring 
uppgick marknadsandelen, mätt som ny-
försäljning, på den totala livförsäkrings-
marknaden till 10,5 (9,9) procent 2012-06-30. 
Total premieinkomst för fondförsäkring 
uppgick till 4 174 (3 356) Mkr. 

Bank 
Resultatet före kreditförluster ökade till 
313 (205) Mkr och rörelseresultatet ökade 
till 270 (181) Mkr. Räntenettot ökade med 
23 procent till 1 003 (814) Mkr och förkla-
ras av förbättrade utlåningsmarginaler 
samt även av ökade utlånings- och inlå-
ningsvolymer. Nettoresultat av finansiella 
poster ökade till 29 (4) Mkr och förklaras 
av realiserade vinster i likviditetsportföl-
jen och ränteskillnadsersättning. Räntabi-

liteten på eget kapital stärktes till 6,3 (4,7) 
procent. 

Kreditförlusterna är fortsatt låga och 
uppgick netto till 43 (24) Mkr, vilket mot-
svarar en kreditförlustnivå på 0,06 (0,04) 
procent.

Affärsvolymerna ökade med 8 procent 
till 266 (247) mdr och antalet kunder öka-
de med 7 procent till 921 000 (857 000). 
Utlåning till allmänheten ökade med 13 
procent till 142 (126) mdr. Bostadsutlå-
ningen i Länsförsäkringar Hypotek ökade 
med 12 procent till 95 (85) mdr. Mark-
nadsandelen av hushålls- och bostadsutlå-
ning på den svenska marknaden ökade till 
4,8 (4,5) procent den 30 juni 2012 och an-
delen av marknadstillväxten var drygt 10 
procent under januari-juni enligt statistik 
från SCB. Inlåning från allmänheten öka-
de med 28 procent till 57 (45) mdr. Posi-
tionen inom inlåning är växande. Mark-
nadsandelen stärktes till 4,1 (3,6) procent 
den 30 juni 2012 och andelen av mark-
nadstillväxten var drygt 10 procent under 
januari-juni enligt statistik från SCB. Den 
förvaltade fondvolymen minskade med 12 
procent till 67 (77) mdr, vilket främst för-
klaras av föregående års stora nettoutflö-
den och en försämrad värdetillväxt till 
följd av en turbulent marknad under före-
gående år. Förvaltningen sker i 31 (33) in-
vesteringsfonder med olika placeringsin-
riktning.

Emitterade värdepapper ökade med 6 
procent till 110 (104) mdr, varav säker-
ställda obligationer uppgick till oförändrat 
88 mdr. Bankkoncernens långfristiga     
finansiering på kapitalmarknaden sker  
huvudsakligen genom Länsförsäkringar 
Hypoteks säkerställda obligationer (Aaa/
AAA).  

Kapitalavkastning 
Koncernens kapitalavkastning uppgick till 
88 (221) Mkr för perioden. Därtill kom-
mer värdeökning på rörelsefastigheter på 
23 (25) Mkr som redovisas direkt i eget 
kapital. 

Under första halvåret 2012 har place-
ringsinriktningen för Länsförsäkringar 
AB-koncernen inneburit fortsatt låg risk i 
portföljerna med placeringar i främst rän-
tebärande värdepapper och fastigheter. 

Inom räntebärande så har investering 
skett i krediter som gett ett positivt bidrag 
till totalavkastningen.                            

Året inleddes med historiskt låga nivåer 
vad gäller den svenska långräntan. Långa 
räntor i Sverige, USA och Tyskland steg i 
början av 2012. Förbättringen av konjunk-
turutsikterna i USA bidrog till ränteupp-
gången.  Samtidigt sjönk de långa räntor-
na i de krisdrabbade länderna såsom 
Italien och Spanien. Den ökade riskaptiten 
syntes även i kreditmarknaden där 
spreadarna överlag gick ihop kraftigt un-
der första kvartalet. 

Under april föll sedan de svenska 
marknadsräntorna kraftigt när investerare 
sökte sig till säkrare placeringar. Orsaken 
var svagare arbetsmarknadsdata i USA 
samtidigt som skuldkrisen i Europa blos-
sade upp igen. Problemen visade sig vara 
större i Spanien både vad gäller regering-
ens förmåga att strama åt budgetunder-
skottet och de spanska bankernas kapitali-
sering för att klara regelkrav vilket ledde 
till stigande räntor där. Den ökade oron på 
marknaden påverkade även utvecklingen 
på kreditmarknaden. Kreditspreadar inom 
såväl Investment Grade som High Yield-
segmentet vidgades.

I juni bröts trenden och långa räntor i 
såväl Sverige som i Tyskland och USA 
steg under månaden. I Sverige fick den 
långa räntan extra skjuts av att Finansin-
spektionen i början av juni lade fram ett 
förslag som innebär att ett golv ska sättas 
för livbolagens diskonteringsränta. 

Väsentliga händelser under  
delårsperioden
Inga väsentliga händelser under delårs-
perioden.

Väsentliga händelser efter  
delårsperiodens slut
Inga väsentliga händelser efter delårs-
periodens slut.

Verksamhetens risker och 
osäkerhetsfaktorer
De risker som Länsförsäkringar AB-kon-
cernens och moderbolagets verksamheter 
medför, och hur de hanteras, har beskri-
vits i årsredovisningen för år 2011. Kon-
cernens risker bedöms inte ha ändrats på 
något anmärkningsvärt sätt jämfört med 
det senaste årsskiftet.
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Transaktioner med närstående
Länsförsäkringar AB-koncernen har samma 
typ av avtal 2012 som är beskrivna i not till 
årsredovisningen 2011. De väsentligaste 
transaktionerna med närstående för delårs-
perioden redovisas i not 3 för koncernen och 
i not 2 för moderbolaget.

Moderbolagets resultat
Moderbolagets resultat efter finansiella 
poster uppgick till 239 (72) Mkr. Rörelse-
intäkterna om 1 154 (1 231) Mkr bestod 
till huvuddelen av serviceintäkter från 
konsultverksamheterna inom stöd-
enheterna IT, utveckling och service. I det 
finansiella resultatet på 284 (167) Mkr in-
gick utdelningar från dotterbolag med 347 
(138) Mkr. 

Resultatet av periodens verksamhet och 
den ekonomiska ställningen för Länsför-
säkringar AB-koncernen och moder-
bolaget 30 juni 2012 framgår av efter-
följande finansiella rapporter med 
tillhörande noter för koncernen och mo-
derbolaget.

  Långfristig Kortfristig 
Bolag Institut rating rating

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

Länsförsäkringar Bank Moody’s A2/Negative P–1

Länsförsäkringar Hypotek3) Standard & Poor’s AAA/Stable A–1+

Länsförsäkringar Hypotek3) Moody’s Aaa/Stable

Länsförsäkringar AB Standard & Poor’s A–/Stable

Länsförsäkringar AB Moody’s A3/Negative

Länsförsäkringar Sak Standard & Poor’s A/Stable

Länsförsäkringar Sak Moody’s A2/Negative

Agria Djurförsäkring Standard & Poor’s A–/pi4)

3) Avser bolagets säkerställda obligationer.
4)  Pi innebär att ratingen, som saknar prognos, baseras på publik information 

som till exempel  årsredovisningar.

KredITBeTyg
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Länsförsäkringar AB-koncernen 2012–06-30 2011–06-30 2011-12-31

Mkr om inte annat anges

Koncernen

Rörelseresultat 392 271 284

Periodens resultat 294 210 212

Räntabilitet på eget kapital, % 1) 5 5 2

Totala tillgångar, mdr 277 191 254

Eget kapital per aktie, kronor 1 440 1 398 1 403

Konsolideringskapital 2) 15 914 11 858 15 564

Konsolideringsgrad, % 3) 393 301 388

Kapitalbas för det finansiella konglomeratet 4) 14 034 15 014 13 665

Erforderligt kapitalkrav för det finansiella 
konglomeratet 12 240 10 878 11 620

Försäkringsrörelsen 5)

Skadeförsäkringsrörelsen

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 1 891 1 849 3 754

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 78 153 189

Försäkringsersättningar  
(efter avgiven återförsäkring) 6) –1 318 –1 442 –2 713

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 103 59 121

Premieinkomst skadeförsäkring

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 3 560 3 519 5 768

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring 2 292 2 264 3 764

Livförsäkringsrörelsen

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) 174 163 251

Avgifter avseende finansiella avtal 209 – 61

Kapitalavkastning netto 7 5 8

Försäkringsersättningar  
(efter avgiven återförsäkring) –62 –85 –157

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 301 6 92

Försäkringsrörelsens rörelseresultat 7) 507 186 147

Nyckeltal

Omkostnadsprocent 8) 29 32 30

Driftskostnadsprocent 9) 22 24 23

Skadeprocent 10) 76 81 79

Totalkostnadsprocent 98 105 102

Förvaltningskostnadsprocent, 
livförsäkringsrörelsen 11) 1 1421) 2

Direktavkastning, % 12) 0,7 1,8 2,7

Totalavkastning, % 13) 1,9 3,3 6,0

Ekonomisk ställning

Placeringstillgångar, mdr 14) 16 16 15

Fondförsäkringstillgångar för vilka 
försäkringstagaren bär risken, mdr 56 – 52

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

Nyckeltal

1)  Rörelseresultat plus värdeförändring i rörelsefastigheter minus schablonskatt 26,3 procent 
i relation till genomsnittligt eget kapital justerat för nyemission och utdelning. Halvårsvär-
den är uppräknade till helårsvärden.

2)  Summan av eget kapital, förlagslån och uppskjuten skatt.
3)  Konsolideringskapital i förhållande till 12 månaders premieinkomst efter avgiven återför-

säkring.
4)  Det finansiella konglomeratet består av moderbolaget Länsförsäkringar AB, samtliga för-

säkringsföretag i koncernen, Länsförsäkringar Bank AB, Wasa Kredit AB, Länsförsäkringar 
Hypotek AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. I det finansiella konglomeratet ingår 
också Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB trots att Länsförsäkringar Liv-koncernen inte 
konsolideras i Länsförsäkringar AB-koncernen. Kapitalbasen beräknas enligt sammanlägg-
ningsmetoden. Enligt Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

5)  Försäkringsrörelsens resultat, nyckeltal och ekonomisk ställning redovisas enligt lag om 
årsredovisning i försäkringsföretag 6 kap. 2§ och Finansinspektionens författnings samling 
FFFS 2008:26 6 kap 2§.

6) Exklusive skaderegleringskostnader.
7)  I försäkringsrörelsens rörelseresultat ingår Länsförsäk ringar Sak-koncernens och Länsför-

säkringar Fondlivs kapitalavkastning och övriga icke-tekniska intäkter och kostnader.
8)  Driftskostnader och skaderegleringskostnader i procent av premieintäkter efter avgiven åter-

försäkring. Avser endast skadeförsäkring.
9)  Driftskostnader i procent av premieintäkter efter avgiven återförsäkring. Avser endast skade-

försäkring. Exklusive skaderegleringskostnader enligt Finansinspektionens föreskrift.
10)  Försäkringsersättningar i procent av premieintäkter efter avgiven återförsäkring. Avser en-

dast skadeförsäkring. Inklusive skaderegleringskostnader enligt Finansinspektionens före-
skrift.

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

12)  Direktavkastning beräknas som summan av hyresintäkter från fastigheter, ränteintäkter, rän-
tekostnader, utdelningar på aktier och andelar, förvaltningskostnader i kapitalförvaltningen 
samt driftskostnader i fastigheter, i förhållande till placeringstillgångarnas genomsnittliga 
värde under perioden.

13)  Totalavkastning beräknas som summan av all direkt avkastning och värdeförändring i pla-
ceringsportföljen, i förhållande till placeringstillgångarnas genomsnittliga verkliga värde 
under perioden.

14)  Placeringstillgångar består av rörelsefastigheter, aktier och andelar i intresseföretag, för-
valtningsfastigheter, lån till koncernföretag, aktier och andelar, obligationer och andra 
räntebärande värdepapper, derivat (tillgångar och skulder), likvida medel samt ränte-
bärande skulder.

15)  Rörelseresultat med avdrag för schablonskatt på 26,3 procent i relation till genomsnitt-
ligt eget kapital, justerat för värdeförändringar på finansiella tillgångar som redovisas över 
eget kapital. Halvårsvärden är uppräknade till helårsvärden.

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

kreditinstitut.
21)  Avser Länsförsäkringar Gruppliv Försäkrings AB.

Länsförsäkringar AB-koncernen 2012–06-30 2011–06-30 2011-12-31

Bankrörelsen

Räntenetto 1 003 814 1 728

Rörelseresultat 270 181 385

Periodens resultat 199 134 298

Räntabilitet på eget kapital, % 15) 6,3 4,7 4,8

Totala tillgångar, mdr 187 164 170

Eget kapital 6 707 6 073 6 332

K/I-tal före kreditförluster 16) 0,66 0,72 0,71

Placeringsmarginal, % 17) 1,12 1,06 1,07

Primärkapitalrelation enligt Basel II, % 18) 12,9 12,1 12,1

Kapitaltäckningsgrad enligt Basel II, % 19) 14,9 14,1 14,0

Kreditförlustnivå i förhållande till utlåning, % 20) 0,06 0,04 0,04

Övrig verksamhet  

Intäkter 1 086 1 212 5 314

Rörelseresultat –92 –101 –125
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Finansiella rapporter för koncernen

resuLTATrÄKNINg FÖr KoNcerNeN

Mkr
2012-01-01 

–2012-06-30
2011-01-01 

–2011-06-30
2011-01-01 

–2011-12-31

Premier före avgiven återförsäkring 2 799,2 2 743,8 6 164,6

Återförsäkrares andel av premieintäkter –730,7 –731,9 –2 158,4

Premier efter avgiven återförsäkring 2 068,4 2 011,9 4 006,2

Ränteintäkter 5 231,8 4 360,7 9 529,8

Räntekostnader –4 192,0 –3 497,5 –7 747,7

räntenetto 1 039,8 863,3 1 782,1

Värdeökning på fondförsäkringstillgångar för 
vilka försäkringstagaren bär risken 706,2 – –423,3

Utdelningar i placeringstillgångar för vilka 
försäkringstagaren bär risken 1 002,0 – –23,1

Kapitalavkastning, netto 87,7 220,7 –37,1

Provisionsintäkter 810,5 495,6 1 182,7

Övriga rörelseintäkter 1 079,0 1 271,0 2 516,1

summa rörelseintäkter 6 793,6 4 862,5 9 049,8

Försäkringsersättningar  
före avgiven återförsäkring –1 962,8 –2 001,7 –3 993,3

Återförsäkrares andel av 
försäkringsersättningar 583,0 523,8 1 131,5

Försäkringsersättningar  
efter avgiven återförsäkring –1 379,8 –1 477,8 –2 861,7

Förändring livförsäkringsavsättning –46,9 –43,1 –1,0

Förändring avsättning för livförsäkring för vilka 
försäkringstagaren bär risken –1 709,2 – 399,7

Provisionskostnader –953,1 –817,3 –1 772,7

Personalkostnader –800,2 –807,9 –1 472,8

Övriga administrationskostnader –1 469,1 –1 415,8 –3 009,3

Kreditförluster –43,3 –30,0 –48,2

summa kostnader –6 401,6 –4 591,9 –8 766,0

rörelseresultat 392,0 270,6 283,7

Skatt –98,4 –60,9 –71,8

PerIodeNs resuLTAT 293,6 209,7 211,9

Resultat per aktie  
före och efter utspädning, kronor 31 29 28

Resultat per rörelsesegment redovisas i not 2.

rAPPorT ÖVer ToTALresuLTAT FÖr KoNcerNeN

Mkr
2012-01-01 

–2012-06-30
2011-01-01 

–2011-06-30
2011-01-01 

–2011-12-31

Periodens resultat 293,6 209,7 211,9

Övrigt totalresultat

Periodens omräkningsdifferenser  
från utländsk verksamhet 2,9 –5,9 –1,6

Periodens omvärdering av rörelsefastigheter 23,3 25,4 50,6

Periodens förändring i verkligt värde  
på finansiella tillgångar som kan säljas 43,4 114,1 167,1

Skatt hänförlig till komponenter avseende 
övrigt totalresultat –17,6 –36,7 –57,3

summa övrigt totalresultat för perioden,  
netto efter skatt 52,1 96,9 158,8

Periodens totalresultat 345,7 306,6 370,8

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 345,7 306,6 370,8

rAPPorT ÖVer FINANsIeLL sTÄLLNINg FÖr KoNcerNeN

Mkr 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31

TILLgÅNgAr

Goodwill 2 037,2 332,0 2 034,7

Andra immateriella tillgångar 3 651,2 881,9 3 756,8

Uppskjuten skattefordran 151,5 165,1 148,3

Materiella tillgångar 89,1 85,7 105,2

Rörelsefastigheter 2 460,2 2 455,3 2 444,5

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 378,0 514,5 407,7

Aktier och andelar i intresseföretag 24,2 22,1 24,2

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar 7 167,9 7 101,8 6 385,0

Förvaltningsfastigheter – 7,0 7,1

Utlåning till allmänheten 141 646,7 125 766,6 134 011,3

Fondförsäkringstillgångar för vilka 
försäkringstagaren bär risken 56 341,8 – 52 165,1

Aktier och andelar 856,6 1 243,5 1 042,3

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 39 532,1 36 208,9 32 030,6

Belåningsbara statsskuldförbindelser 5 446,5 6 835,1 8 341,5

Derivat 1 202,6 1 264,9 1 640,4

Värdeförändring säkringsportföljer 547,0 59,1 709,9

Övriga fordringar 3 274,6 2 707,2 2 065,6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 767,9 1 557,1 3 474,3

Likvida medel 9 311,1 3 639,2 3 193,4

suMMA TILLgÅNgAr 276 886,1 190 847,0 253 987,8

egeT KAPITAL ocH sKuLder

eget kapital

Aktiekapital 940,7 725,1 940,7

Övrigt tillskjutet kapital 8 774,0 5 989,7 8 774,0

Reserver 438,7 324,6 386,6

Balanserade vinstmedel  
inklusive periodens resultat 3 394,3 3 098,4 3 100,7

summa eget kapital 13 547,7 10 137,8 13 202,0

Efterställda skulder 900,0 1 014,0 899,7

Försäkringstekniska avsättningar 21 528,2 21 241,0 20 369,1

Fondförsäkringsåtaganden för vilka 
försäkringstagaren bär risken 56 357,5 – 52 168,1

Uppskjuten skatteskuld 1 618,2 871,3 1 610,6

Övriga avsättningar 167,9 218,3 230,2

Emitterade värdepapper 109 154,2 103 405,3 100 390,9

Inlåning från allmänheten 56 676,5 44 242,1 49,323,0

Skulder till kreditinstitut 5 887,4 2 637,6 3 992,0

Derivat 2 236,9 2 170,2 2 684,1

Värdeförändring säkringsportföljer 1 546,0 –616,6 1 836,7

Övriga skulder 3 521,6 1 984,2 2 824,5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 744,0 3 541,8 4 457,0

suMMA egeT KAPITAL ocH sKuLder 276 886,1 190 847,0 253 987,8
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rAPPorT ÖVer FÖrÄNdrINg I egeT KAPITAL FÖr KoNcerNeN

Mkr Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital reserver

Balanserade  
vinstmedel  

inkl periodens  
resultat summa

Ingående eget kapital 2011-01-01 725,1 5 989,7 227,7 2 888,8 9 831,2

Periodens totalresultat 96,9 209,7 306,6

utgående eget kapital 2011-06-30 725,1 5 989,7 324,6 3 098,4 10 137,8

Ingående eget kapital 2011-07-01 725,1 5 989,7 324,6 3 098,4 10 137,8

Periodens totalresultat 61,9 2,3 64,2

Tillskott från ägare

Nyemmission 215,7 2 784,3 2 999,9

utgående eget kapital 2011-12-31 940,7 8 774,0 386,6 3 100,7 13 202,0

Ingående eget kapital 2012-01-01 940,7 8 774,0 386,6 3 100,7 13 202,0

Periodens totalresultat 52,1 293,6 345,7

utgående eget kapital 2012-06-30 940,7 8 774,0 438,7 3 394,3 13 547,7

Antal aktier uppgår till 9 407 249.
Av det totala egna kapitalet är 5 735,9 (5 520,2) Mkr bundet eget kapital.

rAPPorT ÖVer KAssAFLÖdeN FÖr KoNcerNeN I sAMMANdrAg

Mkr
2012-01-01 

–2012-06-30
2011-01-01 

–2011-06-30
2011-01-01 

–2011-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 4 757,6 1 096,6 713,3

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –7 301,5 –15 183,2 –13 190,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten –2 543,8 –14 086,6 –12 476,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten –101,9 –77,1 –4 704,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 763,3 14 809,8 17 381,1

Periodens kassaflöde 6 117,6 646,1 199,8

Likvida medel vid periodens början 3 193,4 2 993,3 2 993,3

Periodens kassaflöde 6 117,6 646,1 199,8

Kursdifferens i likvida medel 0,2 –0,2 0,3

Likvida medel vid periodens slut 9 311,1 3 639,2 3 193,4
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NoT 2 resuLTAT Per rÖreLsesegMeNT

2012-01-01–2012-06-30, Mkr
skade- 

försäkring
Fondliv- 

försäkring Bank
Kapital- 

förvaltning
Övrig  

verksamhet elimineringar Totalt

Premier före avgiven återförsäkring 2 789,0 10,1 2 799,2 

Återförsäkrares andel av premieintäkter –730,0 –0,7 –730,7 

Premier efter avgiven återförsäkring 2 059,0 9,5 2 068,4

Ränteintäkter 5 807,8 –575,9 5 231,8 

Räntekostnader –4 804,4 612,4 –4 192,0 

räntenetto 1 003,3 36,5 1 039,8 

Värdeökning placeringstillg försäkringstagaren bär risken 706,2 706,2 

Utdelning placeringstillg vilka försäkringstagaren bär risken 1 002,0 1 002,0 

Kapitalavkastning, netto 80,8 1,2 29,3 66,0 –29,0 –36,6 111,7

Provisionsintäkter 18,8 417,4 482,2 –107,8 810,5 

Övriga rörelseintäkter 87,6 15,6 142,6 111,6 1 115,6 –394,0 1 079,0 

summa rörelseintäkter 2 246,2 2 151,7 1 657,4 177,6 1 086,5 –501,8 6 817,6

Försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring –1 955,9 –6,9 –1 962,8 

Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar 582,8 0,2 583,0 

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –1 373,1 –6,7 –1 379,8 

Förändring livförsäkringsavsättning –46,9 –46,9

Förändring avs livförsäkring vilka försäkringstagaren bär risken –1 709,2 –1 709,2 

Provisionskostnader –156,3 –242,5 –672,2 117,8 –953,1 

Personalkostnader –159,7 –14,9 –204,1 –31,0 –401,5 11,0 –800,2 

Övriga administrationskostnader –384,9 –188,1 –467,7 –25,1 –776,9 373,0 –1 469,8 

Kreditförluster –43,3 –43,3 

summa kostnader –2 121,0 –2 161,4 –1 387,3 –56,1 –1 178,4 501,8 –6 402,3 

rörelseresultat 125,3 –9,6 270,0 121,5 –91,8 415,3

Omvärdering av rörelsefastigheter –23,3 –23,3 

rörelseresultat i resultaträkningen 125,3 –9,6 270,0 98,2 –91,8 392,0

Skatt –98,4 

Periodens resultat 293,6

Fördelning intäkter

Externa intäkter 2 243,6 2 043,9 1 607,4 –389,1 805,6 506,1  6 817,6

Interna intäkter 2,6 107,8 49,9 566,7 281,0 –1 007,9 – 

summa rörelseintäkter 2 246,2 2 151,7 1 657,4 177,6 1 086,5 –501,8 6 817,6

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 International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), sådana 
som de antagits av EU. Därutöver tillämpas lagen om årsredovisning i försäkringsföretag 
(1995:1560) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2008:26. Kon-
cernen följer även rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen 
utgiven av Rådet för Finansiell Rappor tering. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med 
IAS 34 Delårsrapportering.

Under första halvåret 2012 har Länsförsäkringar Fondliv börjat sälja en ny produkt, 
 Garantiförvaltning. Detta har medfört att koncernen redovisar livförsäkringsavsättning och 
villkorad återbäring i fondlivförsäkringsrörelsen i de försäkringstekniska avsättningarna  
i rapport över finansiell ställning.

Livförsäkringsavsättningen är beräknad enligt vedertagna aktuariella principer baserade 

på antaganden om ränta, dödlighet, omkostnader och avkastningsskatt. Vid beräkningen 
av försäkringstekniska avsättningar har använts ett bruttoränteantagande i enlighet med 
Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:22 respektive FFFS 2012:5 angående val av 
räntesats för beräkning av försäkringstekniska avsättningar. Hela räntekurvan har tillämpats, 
vilket innebär att varje framtida transaktion värderas med hänsyn till den räntesats som sva-
rar mot transaktionens duration i förhållande till beräkningstidpunkten.

Som villkorad återbäring redovisas återbäring för vilken försäkringstagarna bär en finan-
siell eller försäkringsteknisk risk som påverkar storleken på återbäringen. Avsättningen ut-
görs av värdet av de tillgångar som är kopplade till avtalen efter avdrag för livförsäkringsav-
sättning.

I övrigt har delårsrapporten för koncernen upprättats enligt samma redovisningsprinciper 
och beräkningsmetoder som tillämpades i årsredovisningen för 2011.

Nya eller reviderade IFRS och tolkningar har inte haft någon beloppsmässig påverkan.

Noter till de finansiella rapporterna för koncernen
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NoT 2 resuLTAT Per rÖreLsesegMeNT, ForTsÄTTNINg

2011-01-01–2011-06-30, Mkr Försäkring Bank
Kapital- 

förvaltning
Övrig  

verksamhet elimineringar Totalt

Premieintäkter före avgiven återförsäkring 2 700,7 2 700,7

Återförsäkrares andel av premieintäkter –731,9 –731,9

Premieintäkter efter avgiven återförsäkring 1 968,8 1 968,8

Ränteintäkter 4 360,7 4 360,7

Räntekostnader –3 547,0 19,5 30,1 –3 497,5

räntenetto 813,7 19,5 30,1 863,3

Kapitalavkastning, netto 156,8 3,8 114,9 –9,5 –19,8 246,1

Provisionsintäkter 17,1 478,5 495,6

Övriga rörelseintäkter 65,9 108,4 129,4 1 201,9 –234,6 1 271,0

summa rörelseintäkter 2 208,6 1 404,4 244,3 1 211,9 –224,3 4 844,9

Försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring –2 001,7 –2 001,7

Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar 523,8 523,8

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –1 477,8 –1 477,8

Provisionskostnader –145,0 –672,9 0,6 –817,3

Personalkostnader –165,1 –185,6 –22,7 –437,3 2,8 –807,9

Övriga administrationskostnader –356,5 –334,7 –70,1 –875,3 220,9 –1 415,8

Kreditförluster –30,0 –30

summa kostnader –2 144,5 –1 223,2 –92,8 –1 312,6 224,3 –4 548,8

rörelseresultat 64,1 181,2 151,5 –100 ,7 296,0

Omvärdering av rörelsefastigheter –25,4 –25,4

rörelseresultat i resultaträkningen 64,1 181,2 126,0 –100,7 270,6

Skatt –60,9

Periodens resultat 209,7

Fördelning intäkter

Externa intäkter 2 208,5 1 433,5 116,2 726,6 360,1 4 844,9

Interna intäkter 0,1 –29,0 128,1 485,2 –584,4 –

summa rörelseintäkter 2 208,6 1 404,4 244,3 1 211,9 –224,3 4 844,9

Indelningen i rörelsesegment stämmer överens med hur koncernen är organiserad och följs upp av koncernledningen.

rörelsesegment skadeförsäkring avser skade- och grupplivförsäkringsrörelse, grupplivförsäkring utgör endast en mindre del. Även länsförsäkringsgruppens interna och externa återförsäkring 
samt avveckling av tidigare tecknad internationell återförsäkring ingår. Samtliga intressebolag samt koncernens goodwill ingår i segmentet Skadeförsäkring.

rörelsesegment Fondlivförsäkring avser livförsäkringsrörelse med anknytning till värdepappersfonder. Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB förvärvades 2011 och rapporterar två månader 
för 2011.

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

rörelsesegment Kapitalförvaltning avser koncernens kapitalavkastning exklusive Länsförsäkringar Bankkoncernens del, den del som resultatmässigt överförs till försäkringsrörelsen enligt de 
principer som tillämpas i koncernens skadeförsäkringsbolag samt kapitalavkastning i rörelsesegment Fondlivförsäkring. Även kostnader för kapitalförvaltning ingår. I den interna uppföljningen 
ingår också värdeförändring på rörelsefastigheter som annars redovisas i övrigt totalresultat.

rörelsesegment Övrig verksamhet avser servicetjänster, IT och utveckling för länsförsäkringsgruppen, administration av värdepappersfonder och kostnader för gemensamma funktioner.

NoT 3 NÄrsTÅeNdeTrANsAKTIoNer

Mkr
Intäkter 
jan–jun

Kostnader 
jan–jun

Fordringar 
30 juni

skulder  
30 juni

2012

Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB-koncernen 235,3 115,3 62,2 1 070,3

Länsförsäkringsbolag 963,6 552,9 8 041,2 9 649,8

2011

Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB-koncernen 315,2 165,6 34,7 252,8

Länsförsäkringsbolag 655,9 445,3 7 277,4 9 560,1

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

NoT 4 FÖrVÄrV AV rÖreLse

Förvärv av rörelse 2011
2011-10-31 förvärvade Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB  
från Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Den upprättade förvärvsanalysen är fortfarande 
preliminär. 

Tilläggsköpeskilling 
Förvärvsavtalet anger att en tilläggsköpeskilling om 950 Mkr ska utgå i sju årliga delbetal-
ningar till Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB. Tilläggsköpeskillingen redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde och uppgår vid periodens slut till 811,9 Mkr, 2011-12-31 uppgick den 
till 805,4 Mkr.
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resuLTATrÄKNINg FÖr ModerBoLAgeT

Mkr
2012-01-01 

–2012-06-30
2011-01-01 

–2011-06-30
2011-01-01 

–2011-12-31

Nettoomsättning 1 153,7 1 231,0 2 524,5

rörelsens kostnader

Externa kostnader –732,9 –861,0 –1 802,7

Personalkostnader –432,4 –437,0 –818,1

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar –33,5 –28,4 –58,1

rörelseresultat –45,2 –95,4 –154,4

resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 354,4 177,2 703,2

Ränteintäkter och liknande resultatposter 14,9 35,3 55,4

Räntekostnader och liknande resultatposter –85,2 –45,0 –130,9

resultat efter finansiella poster 238,9 72,1 473,4

Skatt 20,6 17,3 2,7

PerIodeNs resuLTAT 259,6 89,5 476,1

BALANsrÄKNINg FÖr ModerBoLAgeT

Mkr 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31

TILLgÅNgAr

Immateriella anläggningstillgångar 143,2 145,7 145,8

Materiella anläggningstillgångar 281,9 276,1 286,6

Aktier och andelar i koncernföretag 14 508,1 7 989,5 14 364,0

Övriga anläggningstillgångar 683,1 815,8 712,8

Omsättningstillgångar 1 001,7 1 058,4 1 316,4

Kassa och bank 1 046,0 246,2 1 077,2

suMMA TILLgÅNgAr 17 664,0 10 531,7 17 902,8

egeT KAPITAL,  
AVsÄTTNINgAr ocH sKuLder

Eget kapital 13 524,0 9 643,2 13 264,4

Avsättningar 65,3 52,4 64,1

Långfristiga skulder 1 800,0 7,7 2 473,6

Kortfristiga skulder 2 274,8 828,4 2 100,7

suMMA egeT KAPITAL,  
AVsÄTTNINgAr ocH sKuLder 17 664,0 10 531,7 17 902,8

rAPPorT ÖVer FÖrÄNdrINgAr I egeT KAPITAL FÖr ModerBoLAgeT

Mkr 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31

Ingående eget kapital enligt balansräkning  
31 december året före perioden 13 264,4 9 553,7 9 788,4

Nyemission – – 2 999,9

Periodens resultat 259,6 89,5 476,1

eget kapital vid periodens utgång 13 524,0 9 643,2 13 264,4

Moderbolaget har inte några poster som redovisas i övrigt totalresultat.

Finansiella rapporter för moderbolaget i sammandrag

Noter till de finansiella rapporterna  
för moderbolaget

NoT 1 redoVIsNINgsPrINcIPer

Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Bolaget 
tillämpar även rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer samt uttalanden 
utgivna av Rådet för Finansiell rapportering gällande för noterade företag. Reglerna i RFR 2 
innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samt-
liga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredo-
visningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och be-
skattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras. 
Delårsrapporten i övrigt har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräknings-
metoder som tillämpades i årsredovisningen för 2011.

NoT 2 NÄrsTÅeNdeTrANsAKTIoNer

Mkr
Intäkter 
jan–jun

Kostnader 
jan–jun

Fordringar 
30 juni

skulder  
30 juni

2012

Koncernbolag 878,6 51,7 328,4 984,4

Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB-koncernen 214,5 1,8 54,1 825,0

Länsförsäkringsbolag 537,2 20,4 131,9 212,2

2011

Koncernbolag 510,1 430,8 562,0 127,5

Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB-koncernen 284,5 0,6 14,1 3,0

Länsförsäkringsbolag 570,6 13,8 307,9 298,2

Intäkter och kostnader inkluderar räntor.

KAssAFLÖdesANALys FÖr ModerBoLAgeT

Mkr
2012-01-01 

–2012-06-30
2011-01-01 

–2011-06-30
2011-01-01 

–2011-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten 280,3 –585,4 282,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten –140,6 888,8 –4 677,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – – 5 070,3

Periodens kassaflöde 139,7 303,4 675,2

Likvida medel vid periodens början 1 077,2 408,1 408,1

Periodens kassaflöde 139,7 303,4 675,2

Likvida medel vid periodens slut 1 216,9 711,5 1 083,3

Moderbolagets likvida medel i 
Länsförsäkringar Bank –171,0 –465,4 –6,1

Kassa och bank i moderbolagets balansräkning 1 046,0 246,2 1 077,2

NoT 3 FÖrVÄrV AV rÖreLse

Förvärv av Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB 2011-10-31, se koncernens not 4  
Förvärv av rörelse.
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Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm 29 augusti 2012

Jan Fock 
Styrelseordförande

Sune Nilsson 
Vice styrelseordförande

Hans Benndorf 
Styrelseledamot

Fredrik Daveby 
Styrelseledamot

Mats Fabricius 
Styrelseledamot

Lars Hallkvist 
Styrelseledamot

Ann-Christin Norrström 
Styrelseledamot

Christer Olander 
Styrelseledamot

Gösta af Petersens 
Styrelseledamot

Lars-Eric Åström 
Styrelseledamot

Tomas Jönsson 
Personalrepresentant

Susanne Lindberg 
Personalrepresentant

Sten Dunér 
Verkställande direktör
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För ytterligare information, kontakta:

sten dunér, vd Länsförsäkringar AB,  

08-588 411 15, 073-964 11 15

Malin rylander Leijon, CFo Länsförsäkringar AB, 

08-588 408 64, 073-964 08 64


