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delårsÖversikt

Perioden i korthet

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB,
gruppens gemensamma bolag:

	
Det försäkringstekniska resultatet stärktes och

uppgick till 631 (236) Mkr. Totalkostnadsprocenten
har förbättrats till 97 (102), som en effekt av ett
mer gynnsamt skadeläge och premiehöjningar.

Länsförsäkringar redovisar ett starkt resultat, men de finansiella
marknaderna präglas av fortsatt osäkerhet.
Fem år har gått sedan starten för den djupa ekonomiska
kris vi fortfarande lever i. Och än är det långt ifrån över. Under
sommaren har pressen tidvis ökat markant för de skuldtyngda
och stora länderna Italien och Spanien. Sverige har till skillnad
från stora delar av Europa sunda statsfinanser och ett gott kreditbetyg som går att läsa av i de låga svenska statsobligationsräntorna och den starka kronan.
Tillväxten inom bankverksamheten fortsatte under första
halvåret och marknadsandelarna stärktes, inte minst inom inlåning. Affärsvolymerna ökade med nästan 10 procent och vi fick
över 60 000 nya bankkunder under perioden. Även lönsamheten
inom banken har stärkts, resultatet ökade med cirka 50 procent.
Inom sakförsäkring har vi haft ett mer gynnsamt skadeläge
och lägre driftskostnader med förbättrad totalkostnadsprocent
som följd. Tillsammans med genomförda premiehöjningar och
en god tillväxt har det lett till ett stärkt resultat i sakförsäkringsaffären. På marknaden behåller 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.

	
Konsolideringskapitalet inom sakförsäkring

stärktes och uppgick till 33 832 (32 754) Mkr.
	
Bankverksamheten ökade rörelseresultatet med

49 procent till 270 (181) Mkr. Räntenettot ökade
till 1 003 (814) Mkr. Den starka tillväxten fort
sätter – affärsvolymerna ökade med 8 procent
till 266 (247) mdr och antalet kunder ökade till
921 000 (857 000).
	
Länsförsäkringar Fondliv är landets tredje

största fondförsäkringsbolag och förvaltar 56 mdr.
Resultatet uppgick till 61 (102) Mkr. Försämringen
förklaras av en positiv skatteeffekt föregående år
samt ökade driftkostnader som till stor del är av
engångskaraktär.
	
Resultatet för Länsförsäkringar Liv ökade som ett

resultat av positiv kapitalavkastning och lägre för
säkringstekniska avsättningar. Resultatet uppgick
till 3,1 (–8,2) mdr. Totalavkastningen uppgick till
2,0 procent inom traditionell försäkring.
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Länsförsäkringsgruppen är en samverkan mellan 23
självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans
äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäk
ring är summan av resultaten i de 23 länsförsäkrings
bolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar
AB, exklusive livförsäkring och bank.
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Kort om Länsförsäkringar

LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN
jan–jun
2012

Länsförsäkringar består av 23 lokala och kundägda länsför
säkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar
AB. Genom respektive länsförsäkringsbolag får kunderna
ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och fastighets
förmedling. Genom Agria Djurförsäkring erbjuds djur- och
grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighets
förmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.
Utgångspunkten är den lokala närvaron och beslutsk raften –
erfarenheten visar att lokal beslutsk raft, kombinerad med
gemensamma muskler, skapar ett verkligt mervärde för
kunderna. Grundläggande är också en långsiktig omsorg
om kundernas pengar: Det finns inga externa aktieägare
och det är inte Länsförsäkringars pengar som förvaltas,
utan kundernas. Detta synsätt präglar hela verksamheten.
Länsf örsäkringsgruppen har nästan 3,4 miljoner kunder
och cirka 5 800 medarbetare.
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Exklusive livförsäkringsverksamhet som drivs med vinstutdelningsförbud.
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Länsförsäkringar fondliv

kreditbetyg
		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 Hypotek1)	Standard & Poor’s	AAA/Stable	A–1+
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–/pi2)

–

Länsförsäkringar Hypotek1)

Avser bolagets säkerställda obligationer.
2) 
Pi innebär att ratingen, som saknar prognos, baseras på publik information
som till exempel å rsredovisningar.
1)
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2  länsförsäkringsgruppen

56 400 54 473 47 582 38 276 36 439 52 100

–7 691 19 150

Enligt Försäkringsförbundets definition, mätt i rullande tolvmånaderstal.

–7 833 –13 063

Huvuddelen av sakförsäkringsverksamheten inom länsförsäkringsgrup
pen tecknas av de 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolagen med
lokal sakförsäkringskoncession. Den affär som bedrivs av det gemen
samt ägda sakförsäkringsbolaget inom Länsförsäkringar AB är hälsa
försäkringar, djurförsäkring, avgiven och mottagen återförsäkring samt
transportförsäkring och viss ansvars-, egendoms- och motorförsäkring.

Sakförsäkring

med 8 procent i fjol och idag har 456 000
personer en privat sjukvårdsförsäkring.
Ser man utvecklingen av sjukvårdsförsäk
ringsmarknaden i ett längre perspektiv
har antalet försäkrade ökat med 58 pro
cent sedan 2007. Konkurrensen är hård
och nya aktörer etableras vartefter, men
Länsförsäkringar är fortsatt marknads
ledande och leder också utvecklingen
inom området.

	
Det försäkringstekniska resultatet inom sakförsäkring stärktes och uppgick
till 631 (236) Mkr. Totalkostnadsprocenten har förbättrats till 97 (102) till
följd av ett mer gynnsamt skadeläge och premiehöjningar.
	
Kapitalavkastningen uppgick till 1 244 (202) Mkr. Trots osäkerhet på de
finansiella marknaderna har en stor del av förra årets förluster återhämtats.
	
Premieintäkten ökade med 3 procent och den marknadsledande positionen
inom sakförsäkring behölls med en marknadsandel på 29,4 procent.

Sakförsäkring, länsförsäkringsgruppen
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Marknad
Sakförsäkringsmarknaden är stabil och
tillväxten var låg under första halvåret
2012. Länsförsäkringar är klart mark
nadsledande på sakförsäkringsmarknaden
med en marknadsandel på 29,4 (28,8) pro
cent mätt i inbetalda premier. Både pre
mieintäkt och antal försäkringar har ökat
under året. Länsförsäkringar har behållit
sin starka position på företagsmarknaden
och marknadsandelen uppgick till 35,9
(35,4). Genom sin närhet till kunderna
och det lokala samhället kan Länsförsök
ringar möta kundernas behov och situa
tion. Möjligheten att dessutom erbjuda
kunderna pensionslösningar och bank
tjänster stärker relationerna ytterligare.
Detta sammantaget förklarar den mycket
starka positionen. Länsförsäkringar är
fortsatt marknadsledande även på privat

marknaden och har en mycket stark posi
tion inom bland annat villahem- och motor
försäkring, både mätt i antal försäkringar
och i premie. Inom villahemförsäkring
är marknadsandelen 39,1 (38,6) och inom
personbil 32,7 (32,7) procent. Inom djur
försäkring har konkurrensen hårdnat och
fler bolag lyfter fram djurförsäkring som
en del i sitt helkundserbjudande. Allt fler
djur försäkras och marknaden fortsätter
att växa. Länsförsäkringar behåller genom
Agria Djurförsäkring sin marknadsledande
position med en marknadsandel på 57,6
procent.
Sjuk- och olycksfallsförsäkringsmark
naden fortsätter därför att växa. Många
företagare måna om att deras medarbe
tare inte får långa sjukskrivningsperioder
och tecknar därför sjukvårdsförsäkring.
Sjukvårdsförsäkringsmarknaden ökade

Resultat
Sakförsäkringsverksamhetens tekniska
resultat förbättrades och uppgick till 631
(236) Mkr. Förbättringen förklaras främst
av en betydligt lägre skadekostnadsprocent
jämfört med föregående år och premiehöj
ningar. Totalkostnadsprocenten förbätt
rades med 5 procentenheter till 97 (102)
varav skadeprocenten uppgick till 77 (81)
och driftskostnadsprocenten till 20 (21).
Konsolideringen stärktes med 1 078 Mkr
sedan årsskiftet och uppgick till 33 832
Mkr. Kapitalavkastningen uppgick till
1 244 (202) Mkr och rörelseresultatet upp
gick till 1 128 (–361) Mkr.
Affärsvolymer
Premieintäkten ökade under perioden
med 3 procent till 9 574 (9 312) Mkr och
beståndet mätt i premieinkomst ökade
med 2 procent till 13 120 (12 909) Mkr.
Tillväxten på privatmarknaden sker fram
förallt inom Motor och Boende, men även
inom Hälsa. Även Agria visar en god tillväxt, framförallt i den svenska verksam
heten. Internationellt bedriver Agria djur
försäkringsverksamhet i Storbritannien,
Norge och Danmark via Agria Interna
tional. Tillväxten är stark framförallt i
Danmark och Norge. I Storbritanien har
affärsvolymerna minskat på grund av
avvecklingen av extern underwriting. Be
ståndet för företags- och fastighetsförsäk
ring har ökat under första halvåret både
vad gäller premie och antal och Länsför

Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB-koncernen, exklusive liv- och bankkoncernerna.
Värdet och värdeförändringen av länsförsäkringsbolagens innehav av aktier i Länsförsäkringar AB och förlagslån, har eliminerats. Länsförsäkringar är varken i juridisk
eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 23 självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB.
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säkringar behåller sin dominerande ställ
ning på marknaden.
Skadeutvecklingen
Skadekostnaderna har minskat till 7 334
(7 544) Mkr, vilket motsvarar en skade
procent på 77 (81). Inom boende och motor,
som de senaste åren varit skadedrabbade
till följd av de stränga vintrarna, har skadekostnaderna varit lägre och skadekostna
derna inom boende minskade med 5 pro
cent i jämförelse med förra året. Skade
kostnaderna ligger dock fortfarande på
en hög nivå.
Den egna internt avgivna återförsäk
ringsaffären har gått bra med låg skadebe
lastning och få stora skador rapporterade
under första halvåret. Den internationellt
mottagna återförsäkr ingsaffären var hårt
drabbad under föregående år av väderrela
terade skador såsom jordbävningar, stor
mar och översvämningar. Detta år har få
större skador rapporterats och utfallet i
affären är positivt och i linje med målet.
Kapitalallokering och -avkastning
Kapitalavkastningen uppgick till 1 244
(202) Mkr. Det förbättrade utfallet jäm
fört med föregående år beror till största
4  sakförsäkring
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delen på att börsen återhämtats sig efter
fjolårets kraftiga fall. Det råder fortfarande
viss turbulens på världens börser och pla
ceringsportföljerna i de enskilda länsför
säkringsbolagen har succesivt justerats
så att andelen räntebärande papper ökat.
De lokala länsförsäkringsbolagen och de
gemensamt ägda sakförsäkringsbolagen
inom Länsförsäkringar AB strävar efter
en stark konsolideringsnivå för att över
tid kunna hålla en jämn premiesättning.
Länsförsäkringar strävar efter en balans
mellan risk och tillgängligt överskotts
kapital och prioriterar vården av nyckel
talen högt. I linje med placeringsstrate
gierna placeras en andel av tillgångarna
i räntebärande värdepapper med låg risk
för att säkerställa åtagandena inom sak
försäkringsverksamheten. Samtidigt gör
den starka konsolideringen att det finns
ett betydande buffertkapital inom länsför
säkringsgruppen, vilket möjliggör att en
andel kan placeras i tillgångar med högre
förväntad avkastning som exempelvis
aktier. En stor del av placeringsportföljen
inom Länsförsäkringar AB är placerad i
räntebärande papper och har inte påver
kats av rörelserna på börsen i någon större
omfattning.
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fördelning placeringstillgångar
Övrigt
17%

Aktier
27%

Fastigheter
9%

Räntebärande
48%
Summan av placeringstillgångarna uppgick per
2012-06-30 till 73,8 mdr.

Bank
Antalet kunder med Länsförsäkringar som
huvudbank ökade 15 procent eller 35 000
till 275 000 (240 000) och antalet produk
ter per kund ökade till 4,8 (4,7). Bland de
kunder som har banken som huvudbank
är 93 procent sedan tidigare försäkrings
kunder inom Länsförsäkringar. Antalet
bankkort ökade med 12 procent eller
34 000 till 321 000 (287 000).

	
Rörelseresultatet ökade med 49 procent till 270 (181) Mkr. Räntabiliteten stärktes till 6,3 (4,7) procent. Räntenettot ökade med 23 procent
till 1 003 (814) Mkr.
	Kreditförlusterna, netto, är fortsatt låga och uppgick till 43 (24) Mkr,
vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,06 (0,04) procent.
	Affärsvolymerna ökade med 8 procent till 266 (247) mdr. Inlåningen
ökade med 28 procent till 57 (45) mdr. Antalet kunder ökade med
7 procent till 921 000 (857 000) och antalet bankkort ökade med
12 procent till 321 000 (287 000).

Resultat och lönsamhet
Resultatet före kreditförluster ökade med
53 procent till 313 (205) Mkr och rörelse
resultatet ökade med 49 procent till 270
(181) Mkr, vilket främst förklaras av ett
ökat räntenetto. Räntabiliteten på eget
kapital stärktes till 6,3 (4,7) procent.

	Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 12,3 (11,5) procent. Primär
kapitalrelationen var 12,9 (12,1) procent och kapitaltäckningsgraden
var 14,9 (14,1) procent.

Länsförsäkringar Bank, koncernen
Nyckeltal, Mkr

2012-01-01
–2012-06-30

2011-01-01
–2011-06-30

Helår 2011

Inlåning från allmänheten

57 330

44 903

49 610

Utlåning till allmänheten

141 647

125 767

134 011

Rörelseresultat

270

181

385

Räntabilitet på eget kapital, %

6,3

4,7

4,8

0,66

0,71

0,71

K/I-tal före kreditförluster

Marknaden
Världsekonomin tappade successivt fart
under det andra kvartalet och krisen i eurozonen fördjupades ytterligare då Spanien
tvingades ansöka om nödlån till sin bank
sektor och stor osäkerhet fanns kring ut
gången av det grekiska parlamentsvalet.
Osäkerheten och de sämre ekonomiska ut
sikterna ledde till fallande börser och för
sämrade kreditindex samt fallande räntor
i länder som Tyskland, USA och Sverige
och stigande räntor i exempelvis Spanien
och Italien. Klimatet förbättrades dock
något i slutet av juni efter det att grekerna
valde en regering med en politik inriktad
på fortsatta besparingar. Styrräntorna i
såväl Sverige som Euroland och USA
lämnades oförändrade.
Svenska emittenters kreditspreadar på
senior skuld höll sig stabila medan kredit
spreadarna på svenska säkerställda obligationer sjönk något. Emissionsaktiviteten
för såväl säkerställd som senior skuld
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minskade jämfört med det första kvartalet.
Inlåningen från hushåll ökade med fyra
procent under andra kvartalet enligt stati
stik från SCB. Hushållens nettosparande
i fonder var i princip oförändrat jämfört
med föregående kvartal men sparandet i
fondförsäkring ökade medan direktsparandet
minskade. Den svenska bostadsmarknaden
är fortsatt stabil. Priserna på bostadsrätter
steg en procent och priserna på villor gick
upp två procent under det andra kvartalet
jämfört med föregående kvartal enligt
Mäklarstatistik. Ökningstakten i hushållsoch bostadsutlåningen uppgick till knappt
en procent under det andra kvartalet enligt
statistik från SCB.
Tillväxt och kundutveckling
Affärsvolymerna ökade med 8 procent
eller 19 mdr till 266 (247) mdr och exklu
sive fondvolymen var ökningen 17 procent.
Antalet kunder ökade med 7 procent eller
64 000 kunder till 921 000 (857 000).

Intäkter
Totalt ökade rörelseintäkterna med 28
procent till 931 (725) Mkr till följd av ett
ökat räntenetto. Räntenettoökningen om
23 procent eller 189 Mkr till 1 003 (814)
Mkr förklaras av förbättrade utlånings
marginaler och även av ökade utlåningsoch inlåningsvolymer. Placeringsmargina
len stärktes till 1,12 (1,06) procent. Avgift
till stabilitetsfonden belastade räntenettot
med 30 (26) Mkr. Nettoresultat av finan
siella poster ökade till 29 (4) Mkr och för
klaras av realiserade vinster i likviditets
portföljen och ränteskillnadsersättning.
RÄNTENETTO
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Provisionsintäkterna ökade med 1 procent
till 482 (479) Mkr. Provisionskostnader
na minskade med 1 procent till 670 (679)
Mkr, vilket främst förklaras av minskade
värdepapperskostnader till följd av lägre
fondvolymer.

Kostnader
Rörelsekostnaderna ökade med 19 procent
till 618 (520) Mkr, vilket förklaras av ITförvaltningskostnader till följd av genom
förd produktutveckling. K/I-talet före
kreditförluster stärktes till 0,66 (0,72) och
K/I-talet efter kreditförluster uppgick till
0,71 (0,75).
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Kreditförluster
Kreditförlusterna är fortsatt låga och upp
gick netto till 43 (24) Mkr, vilket mot
svarar en kreditförlustnivå på 0,06 (0,04)
procent. Reserverna uppgick till 303 (321)
Mkr, vilket motsvarar en reserveringsgrad
på 0,20 (0,25) procent. Osäkra fordringar
uppgick till 255 (262) Mkr och andelen
osäkra fordringar uppgick till 0,17 (0,20)
procent.
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Utlåning
Utlåning till allmänheten ökade med 13
procent eller 16 mdr till 142 (126) mdr.
Bostadsutlåningen i Länsförsäkringar
Hypotek ökade med 12 procent eller 10
mdr till 95 (85) mdr. All utlåning sker i
Sverige och i svenska kronor. Marknads
andelen av hushålls- och bostadsutlåning
stärktes till 4,8 (4,5) procent den 30 juni
2012 och andelen av marknadstillväxten
var drygt 10 procent under januari–juni
enligt statistik från SCB.
Låneportföljen på 142 (126) mdr har
en god geografisk spridning och håller
en hög kvalitet. Merparten av den totala
portföljen, 72 (73) procent, är bostads
utlåning med säkerhet i villor till 80 (81)
procent och i bostadsrätter till 20 (19) pro
cent. Bottenlån för lantbruksfastigheter
ökade med 23 procent till 15,1 (12,3) mdr
och totalt ökade lantbruksutlåningen med
17 procent till 18,2 (15,5) mdr.
Av lantbruksutlåningen var 83 (80)

Upplåningsprogram
Juni
2009

Affärsvolym totalt
Fond
Lantbruksutlåning
Bolån

Juni
2010

Juni
2011

Juni
2012

Övrig utlåning, bank
och Wasa Kredit
Inlåning

Affärsvolymerna ökade med 8 procent
eller 19 mdr till 266 (247) mdr och exklusive fondvolymen var ökningen 17 procent.
Banktjänster för småföretagare är ett
erbjudande som har en god tillväxt och in
låningen uppgick till 6,5 mdr den 30 juni
2012. Utlåningen uppgick till 4,3 mdr.
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Sparande
Inlåning från allmänheten ökade med
28 procent eller 12 mdr till 57 (45) mdr.
Marknadsandelen stärktes till 4,1 (3,6)
procent den 30 juni 2012 och andelen av
marknadstillväxten var drygt 10 procent
under januari–juni enligt statistik från
SCB. Den förvaltade fondvolymen mins
kade med 12 procent eller 10 mdr till 67
(77) mdr, vilket främst förklaras av före
gående års nettoflöden och en försämrad
tillväxt till följd av en turbulent marknad
under föregående år. Månadssparande i
fond hade en god utveckling liksom fond
flytt, IPS-erbjudandet (individuellt pen
sionssparande) och antalet värdepappers
depåer.

procent bottenlån till främst familjeägda
lantbruk.
LÅNEPORTFÖLJ, UTLÅNINGSSEGMENT
%

2012-06-30

2011-06-30

Bolån

72

73

Lantbruk

13

12

Blancolån

4

4

Leasing

4

4

Avbetalning

4

4

Flerbostadsfastighet

2

2

Övrigt

1

1

Totalt

100

100

Upplåning
Emitterade värdepapper ökade med 6
procent eller 6 mdr till 110 (104) mdr, var
av säkerställda obligationer uppgick till
oförändrat 88 mdr. Bankkoncernen har en
låg refinansieringsrisk och långfristiga
finansiering sker främst på kapitalmark
naden genom Länsförsäkringar Hypoteks
säkerställda obligationer. Emitterade säker
ställda obligationer under januari–juni
uppgick till nominellt 16,6 (24,3) mdr och
återköp uppgick till nominellt 7,7 (10,4)
mdr. Förfallna säkerställda obligationer
uppgick till nominellt 5,9 (5,5) mdr under
perioden.
Finansiering sker även genom Läns
försäkringar Banks upplåningsprogram.
Under januari–juni emitterades nominellt
7,7 (4,9) mdr under MTN-programmet.
Bankkoncernen har en väl fördelad för
fallostruktur på upplåningen.
Likviditet
Den 30 juni 2012 uppgick likviditets
reserven till nominellt 35,7 (33,4) mdr. All
likviditet är placerad i svenska värdepap
per med hög kreditkvalitet. Likviditets
reserven består till 76 procent av svenska

Återstående
löptid,
2012-06-30,
år

Återstående
löptid,
2011-12-31,
år

54,5

2,9

3,0

12,4

1,8

1,5

23,8

20,5

2,8

3,4

24,3

88,3

87,4

2,7

2,9

Ram,
nominell
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Utestående,
2012-06-30,
nom, mdr

Utestående,
2011-12-31,
nom, mdr

Benchmark

Obegränsad

11,0

10,8

55,4

Medium Term Covered Note

SEK 30 mdr

3,1

4,5

9,1

SEK 4 mdr

2,5

9,0

16,6

Program

Länsförsäkringar Hypotek

Euro Medium Term Covered Note
Totalt
Länsförsäkringar Bank
Medium Term Note

SEK 20 mdr

7,7

4,9

14,9

10,0

1,7

1,9

Domestic Commercial Paper

SEK 15 mdr

6,8

7,9

5,9

4,6

0,3

0,2

EUR 1,5 mdr

1,0

2,7

1,0

1,3

0,1

0,1

EUR 2 mdr

–

–

–

–

–

–

Totalt

15,5

15,5

21,8

15,9

1,2

1,3

Totalt koncernen

32,1

39,8

110,1

103,4

2,4

2,6

Euro Commercial Paper
Euro Medium Term Note

säkerställda obligationer med kreditbetyg
AAA /Aaa, till 21 procent av svenska statsobligationer och till 3 procent av övriga
svenska obligationer med kreditbetyg
AAA/Aaa. Likviditeten i placeringarna är
hög och samtliga ingående värdepapper i
likviditetsreserven är belåningsbara hos
Riksbanken. Genom att utnyttja likvidi
tetsreserven kan kontrakterade åtaganden
i 19 månader mötas utan ny upplåning på
kapitalmarknaden.
Bankkoncernens Liquidity Coverage
Ratio (LCR), enligt Finansinspektionens
definition, uppgick till i genomsnitt 270
procent för det andra kvartalet 2012.
Rating
Bolag

Institut

Långfristig Kortfristig
rating
rating

Länsförsäkringar Standard &
Bank
Poor’s

A/Stable

Länsförsäkringar
Moody’s
Bank

A2/Negative P–1

Länsförsäkringar Standard &
Hypotek1)
Poor’s

AAA/Stable

A-1+

Länsförsäkringar
Moody’s
Hypotek1)

Aaa/Stable

–

1)

Ränterisk
En höjning av marknadsräntorna med en
procentenhet skulle den 30 juni 2012 ha
medfört en ökning av värdet på ränte
bärande tillgångar och skulder, inklusive
derivat, med 43 (65) Mkr.

A–1(K–1)

Avser bolagets säkerställda obligationer.

Kreditbetygen är A/stable från Standard
& Poor’s, vilket bekräftades i juli, och
A2/negative från Moody’s. Länsförsäk
ringar Hypoteks säkerställda obligationer
har högsta kreditbetyg, Aaa/stable från
Moody’s och AAA/stable från Standard
& Poor’s.
Kapitaltäckning
Bankkoncernen tillämpar reglerna om
intern riskklassificering (IRK). Den avan
cerade riskklassificeringsmetoden ger
störst möjligheter att strategiskt och ope
rativt hantera kreditrisker och den används
för alla hushållsexponeringar.
I maj godkände Finansinspektionen
avancerad IRK-metod för motpartsexpo
neringar till företag och lantbruk upp till
5 Mkr och grundläggande IRK-metod
för motpartsexponeringar till företag och
lantbruk över 5 Mkr. Schablonmetoden
används fortsatt för exponeringar till stat,
kommun, landsting och institut samt även
för poster utanför linjen. Den 30 juni 2012
bestod låneportföljen till 89 procent av
krediter inom retail enligt den avancerade
IRK-metoden. Banken följer utvecklingen
av CRD IV och bedömer att bankkoncer
nen har goda förutsättningar att möta nu
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kända krav. Kärnprimärkapitalet uppgick
till 5 799 (5 281) Mkr och kärnprimär
kapitalrelationen uppgick till 12,3 (11,5)
procent. Kapitalbasen stärktes till 7 033
(6 512) Mkr och kapitaltäckningsgraden
uppgick till 14,9 (14,1) procent. Primär
kapitalet stärktes till 6 089 (5 571) Mkr
och primärkapitalrelationenvar 12,9 (12,1)
procent. Målnivån för primärkapitalrela
tionen är 12 procent under Basel II. Kapi
talmålet kan variera med +/– 0,5 procent
enheter.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen och moderbolaget är expone
rade mot ett antal risker, som främst består
av kreditrisker och marknadsrisker. Det
makroekonomiska läget i Sverige är av
görande för kreditriskerna då all utlåning
är i Sverige. Marknadsriskerna är främst
ränterisker som begränsas genom snäva
limiter.
Verksamheten kännetecknas av en låg
riskprofil. Kreditförlusterna är fortsatt
låga och verksamhetens refinansiering har
fungerat väl under januari–juni.
En omfattande beskrivning av risker
finns i årsredovisningen 2011. Det har inte
skett några betydande förändringar i risk
fördelningen jämfört med vad som angavs
i årsredovisningen.
Händelser efter periodens utgång
I juli bekräftades kreditbetyget A/stable
från Standard & Poor’s.
Moderbolaget
Inlåning, samt viss utlåning sker i moder
bolaget. Merparten av utlåningen och
upplåningen sker i dotterbolaget Länsför
säkringar Hypotek. Utlåning till allmän
heten ökade med 13 procent eller 4 mdr
till 34 (30) mdr. Inlåning från allmänheten
ökade med 28 procent eller 57 mdr till 57
(45) mdr. Emitterade värdepapper ökade
med 36 procent eller 6 mdr till 22 (16)
mdr till följd av en ökad upplåning.
Rörelseresultatet uppgick till –39 (–32)
Mkr. Totalt ökade rörelseintäkterna med

38 procent till 314 (227) Mkr och förkla
ras av ett ökat räntenetto. Större utlåningsoch inlåningsvolymer ökade räntenettot
med 11 procent till 377 (340) Mkr.
Avgift till stabilitetsfonden belastade
räntenettot med 12,4 (10,0) Mkr.
Provisionsintäkterna ökade med 15
procent till 112 (98) Mkr. Provisionskost
naderna minskade med 14 procent till 279
(326) Mkr. Rörelsekostnaderna ökade
med 31 procent till 338 (257) Mkr, vilket
förklaras av ökade IT- och förvaltnings
kostnader till följd av produktutveckling.
Kreditförlusterna var fortsatt låga och
uppgick netto till 15 (2) Mkr.
Dotterbolagen
Länsförsäkringar Hypotek
Bostadsutlåningen i bankens bolåneinsti
tut ökade med 12 procent eller 10 mdr till
95 (85) mdr. Bolån upp till 75 procent av
marknadsvärdet vid lånetillfället placeras
i Länsförsäkringar Hypotek och eventuella
resterande delar i moderbolaget. Ett ökat
räntenetto gav ett ökat rörelseresultat om
186 (92) Mkr. Återvinningarna översteg
kreditförlusterna och uppgick netto till
0,3 (6,4) Mkr, vilket motsvarar en kredit
förlustnivå på 0,00 (–0,01) procent.
Antalet bolånekunder ökade till 169 000
(155 000).
Mkr

2012-06-30

2011-06-30

122 618

114 956

94 833

84 540

Räntenetto

376

238

Rörelseresultat

186

92

Balansomslutning
Utlåningsvolym

Wasa Kredit
Utlåningsvolymen ökade med 14 procent
till 13,2 (11,5) mdr och förklaras dels av
ett förvärv av stock om 0,8 mdr och dels
till följd av god försäljning. Rörelseresul
tatet ökade med 15 procent till 80 (70) Mkr.
Räntenettot ökade med 6 procent till 249
(234) Mkr. Kostnaderna ökade med 6 pro
cent till 197 (185) Mkr och kreditförlus
terna uppgick till oförändrat 28 Mkr.
Mkr

2012-06-30

2011-06-30

Balansomslutning

13 600

11 933

Utlåningsvolym

13 160

11 504

249

234

80

70

Räntenetto
Rörelseresultat

Länsförsäkringar Fondförvaltning
Länsförsäkringar är Sveriges femte
största fondaktör med en marknadsandel
om 3,9% (4,2%). Den förvaltade fond
volymen minskade med 12 procent eller
10 mdr till 67 (77) mdr, vilket främst för
klaras av föregående års nettoutflöden och
försämrad värdetillväxt till följd av en
turbulent marknad under föregående år.
Förvaltningen sker i 31 (33) investerings
fonder med olika placeringsinriktning.
Fonderna erbjuds för direktfondsparande,
IPS, ISK, Fondförsäkring och i PPMsystemet. Rörelseresultatet uppgick till
43 (51) Mkr.
Mkr
Balansomslutning

2012-06-30

2011-06-30

186

231

Förvaltad volym

67 447

76 681

Nettoinflöde

–2 158

5 315

Provisionsnetto

133

133

Rörelseresultat

43

51
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Fondförsäkring
3 947 (4 017) Mkr. Det är något lägre än
föregående år. De egna säljkanalerna Egna
säljare och Franchise har haft en positiv
utveckling jämfört med föregående år och
har ökat med 12 respektive 43 procent.

	
Fondlivbolaget förvaltar 56 mdr åt liv- och pensionsförsäkringskunderna.
Försäkringskapitalet har under årets första sex månader ökat med
8 procent till följd av ökade premieinbetalningar och positiv värde
utveckling
	
Länsförsäkringar bibehåller sin position som tredje största fondförsäkringsbolag. Försäljningen stärktes under andra kvartalet och uppgår
till 4,3 mdr.
	
Mest nöjda kunder inom tjänstepension och hög kvalitet i våra fonder.
	
Resultatet i fondlivbolaget uppgick till 61 (102) Mkr.

Fondlivbolaget
Nyckeltal, Mkr
Premieinkomst
Resultat efter skatt
Förvaltat kapital
Solvenskvot
Balansomslutning

Marknad
Nyförsäljningen på livförsäkringsmark
naden har som väntat minskat kraftigt
under det första halvåret. Orsaken är att
Investeringssparkonto, ISK, infördes vid
årsskiftet som ett alternativ till kapital
försäkringar. Många fondförsäkrings
bolag som varit aktiva på marknaden
för kapitalplaceringar redovisar kraftigt
minskad försäljning det första halvåret
2012. Länsförsäkringar, som har fokus
på tjänstepensioner, har endast påverkats
marginellt av den stora förskjutningen
som skett från kapitalförsäkring till ISK.
En mycket stor del av Länsförsäkringars
nyförsäljning inom liv- och pensionsför
säkring avser pensionslösningar till före
tag som inte har kollektivavtal. Det är en
marknad där behovet av individuell råd
givning är stort. Med utgångspunkt i kun
dens behov görs en pensionsanalys, varpå
kunden får erbjudande om en lösning som
normalt består av både sparande till pen
sion samt olika försäkringslösningar som
kunden behöver för att kunna leva ekono
miskt tryggt. Länsförsäkringar säljer sina
fondförsäkringslösningar både via egen
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2012-01-01
–2012-06-30

2011-01-01
–2011-06-30

Helår 2011

4 174

3 356

6 519

61

102

297

56 400

54 473

52 100

2,56

2,21

2,67

58 594

56 620

54 090

säljkår, franchisetagare och försäkrings
förmedlare. Länsförsäkringar har fortsatt
de mest nöjda kunderna inom tjänstepen
sion för företagskunder enligt Svenskt
Kvalitetsindex.
Affärsvolymer
Total premieinkomst för fondförsäkring
uppgick till 4 174 (3 356) Mkr. Tjänste
pensionsplan stod för den största delen av
den positiva utvecklingen gentemot före
gående år och ökade med 9 procent.
Produktområdet tjänstepension svarade
för 75 procent av totalt inbetalda premier.
Avtalspension stod för 12 procent och
Kapitalförsäkring för 9 procent av totalt
inbetalda premier. Ökningen beror till stor
del på inflyttat kapital. Fram till och med
juni har ett kapital på 840 Mkr flyttats in
i Länsförsäkringar Fondliv.
Vid halvårsskiftet uppgick marknads
andelen, mätt som nyförsäljning inom
fondf örvaltning, på den totala livförsälj
ningsmarknaden enligt statistik från
Svensk Försäkring till 11,7 (9,2) procent.
Inom delmarknaden ej kollektivavtalad
tjänstepension uppgick försäljningen till

Resultat och lönsamhet
Resultatet för Fondliv uppgick för halvåret
till 61 (102) Mkr. Skillnaden mot föregå
ende år förklaras av en positiv skatteeffekt
under 2011 om 19 Mkr samt ökade drifts
kostnader under 2012. De ökade drifts
kostnaderna är till stor del av engångs
karaktär och har avsett satsningar för att
kunna svara för Länsförsäkringars samlade
pensionserbjudanden sedan traditionell
förvaltning inte längre erbjuds.
Fondförvaltning
Länsförsäkringars fondutbud består av
30 fonder under eget varumärke och cirka
45 externa fonder, sammanlagt cirka 75
fonder. Fonderna under eget varumärke
finns inom Länsförsäkringars eget fond
bolag och förvaltas av noga utvalda externa
förvaltare. De externa fonderna ger ytter
ligare bredd och djup åt utbudet och har
valts ut för att de presterar goda resultat
jämfört med andra liknande fonder på
marknaden. Fondförvaltning är numera
Länsförsäkringars förstahandsalternativ
och sedan stängningen av traditionell för
valtning har erbjudandet kompletterats
med fonder som har ungefär samma in
riktning och risknivå. I februari togs där
för tre nya fonder in som kan användas
som byggstenar för att skapa ett motsva
rande förvaltningsalternativ. Dessa fonder
är Standard Life GARS, Lynx Dynamic
och Enter Return. Under april lanserades
fonderna GAM Star China, JP Morgan
Brazil, JP Morgan US Small och Cap
Growth Enter Sverige. Fonderna fyller
kategorier som saknades i Länsförsäk
ringars fondutbud alternativt kompletterar
sortimentet för att ge fler valmöjligheter
inom en kategori. Totalt hade dessa fon
der ett kapital på 848 Mkr per den 30 juni
2012.

Garantiförvaltning
Garantiförvaltningen är Länsförsäkringar
Fondlivs alternativ till kunder som efter
frågar en garanti i sitt sparande och som
har ett behov av att veta den lägsta nivån
av deras framtida utbetalningar. Garantin
innebär ”pengarna-tillbaka” vid utbetal
ningstidpunkten om kunden sparar i minst
10 år. Det innebär att kunden är garante
rad att få tillbaka de inbetalningar som
gått till sparandet men möjlighet till ytter
ligare avkastning. Tillgångarna i garanti
förvaltningen fördelas mellan aktie- och
ränteplaceringar. Räntedelen kommer all
tid vara minst 40 procent och aktiedelen
kan gå ner till noll. Förvaltningen sköts av
kapitalförvaltningsenheten på Länsför
säkringar AB.
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Risker och riskhantering
Länsförsäkringar Fondliv bedriver fond
försäkringsrörelse, vilket innebär att kun
den själv väljer placeringsinriktning och
risknivå. Kundens sparande placeras i en
eller flera fonder som kunden själv har valt
och kunden äger därmed själv de risker
som placeringsvalet medför. Bolaget an
svarar för övriga risker i verksamheten
och styrningen av dessa risker ska bidra
till att finansiella produkter kan tillhanda
hållas med god avkastning och vid en
kontrollerad risknivå. Ett av Länsförsäk
ringar Fondlivs viktigaste mål är att säkerställa att bolaget erbjuder fonder som levererar en så god avkastning som möjligt.
Riskerna i verksamheten ska styras med
vetet. Styrning av risktagandet ska vara en
integrerad del i verksamhetsstyrningen.

Traditionell livförsäkring
stigit. Totalavkastningen har inte påverkats
fullt ut av ränteuppgången eftersom dura
tionen i placeringsportföljen har varit nå
got kortare än på skuldsidan. Under första
halvåret har totalavkastningen i traditionell
förvaltning varit 2,0 procent och kapital
avkastningen netto i resultaträkningen
2,7 mdr.

	Situationen på de finansiella marknaderna har präglats av fortsatt oro
och Länsförsäkringar Livs strategi har varit försiktig med syfte att stärka
resultat och nyckeltal. Solvens och resultat stärktes till följd av positiv
kapitalavkastning och lägre försäkringstekniska avsättningar. Resultatet
uppgick till 3,1 (-8,2) mdr och solvensgraden uppgick till 112 (111)
procent, vilket motsvarar en solvenskvot om 2,9.

	Ett flertal åtgärder har vidtagits för att säkerställa nyckeltalen. I placeringsportföljen har andelen räntebärande tillgångar med långa löptider
ökat ytterligare liksom andelen ränteplaceringar kopplade till svenska
kronor. Samtidigt har andelen fastigheter och aktier minskat.
	
Totalavkastningen inom traditionell försäkring uppgick till 2,0 procent,
ett resultat som till största delen genererats genom positiv avkastning
på räntebärande placeringar.

Länsförsäkringar Liv

2012-01-01
–2012-06-30

2011-01-01
–2011-06-30

Premieinkomst, netto

2 341

3 445

6 178

Kapitalavkastning, netto

2 674

154

4 527

Nyckeltal, Mkr

Resultat efter skatt
Placeringstillgångar trad
Placeringstillgångar Nya Världen
Balansomslutning

Helår 2011

3 122

–8 183

–13 063

107 980

104 995

108 649

12 733

13 327

12 564

127 218

174 968

129 003

Solvens, %

112

127

111

Konsolidering, %

110

105

109

Avkastning Nya Världen, %

4,6

2,0

–3,8

Totalavkastning traditionell livförsäkring, %

2,0

1,1

6,5

Finansiell situation
Året inleddes med historiskt låga nivåer
för den svenska långa räntan. Bakgrunden
var en ökad riskaversion sedan mitten av
2011 som fick investerare att skifta över
från mer riskfyllda placeringar som aktier
till statsräntor. Efter en positiv inledning
på 2012 ökade oron under våren. Effekten
blev ytterligare fallande marknadsräntor i
länder med goda statsfinanser, där ibland
Sverige. I juni bröts trenden och långa
räntor i såväl Sverige som Tyskland och
USA steg under månaden. I Sverige fick
den långa räntan en skjuts av att Finans
inspektionen i början av juni lade fram ett
förslag som innebär att ett golv sätts för
livbolagens diskonteringsränta.
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Länsförsäkringar Liv vidtog tidigt åtgär
der för att minska risknivån i placerings
portföljen och räntekänslighet har därför
varit låg under perioden. Under året har
arbetet med att ytterligare minska riskerna
i placeringsportföljen fortsatt. 2012 har
inneburit positiva effekter av tidigare vid
tagna åtgärder och nyckeltalen har stabili
serats trots oron på marknaden och stora
svängningar i räntan.

Traditionell förvaltning
Sparande inom traditionell livförsäkring
placeras normalt i noterade aktier och
räntebärande värdepapper samt i fastig
heter och alternativa investeringar. För
Länsförsäkringar Liv har marknadsutvecklingen under 2011 och 2012 med framför
allt fallande räntor inneburit att placerings
portföljen viktats om för att säkerställa
bolagets nyckeltal. Under 2012 har an
delen räntebärande tillgångar med långa
löptider ökat ytterligare liksom andelen
ränteplaceringar kopplade till svenska
kronor. Samtidigt har andelen fastigheter
och aktier minskats.
Sista juni 2012 var fördelningen i
Länsförsäkringars traditionellt förvaltade
portfölj 8 procent aktier, 84 procent ränte
bärande värdepapper, 5 procent fastigheter
och 3 procent alternativa investeringar.
Avkastningen under första halvåret 2012
var för de olika tillgångsslagen: Aktier
1,3 (8,9) procent, räntebärande värdepap
per 2,5 (4,2) procent, fastigheter 3,3 (4,5)
procent och alternativa investeringar 2,3
(8,1) procent.
totalavkastning och återbäring
i traditionell livförsäkring
%
10
6
2
–2
–6

Resultat och lönsamhet
Resultatet i Länsförsäkringar Livkoncernen
uppgick under första halvåret 2012 till 3,1
(–8,2) mdr. De försäkringstekniska avsätt
ningarna (FTA) har påverkats positivt av
att långa räntor, med duration över 10 år,

–10

Juni
2008

Juni
2009

Juni
2010

Juni
2011

Juni
2012

Totalavkastning
Genomsnittlig återbäringsränta sedan 1985

Nyckeltal i traditionell förvaltning
Solvensgraden uppgick den 30 juni till
112 (127) procent motsvarande en solvens
kvot om 2,9. Solvenskvoten utgör rela
tionen mellan bolagets kapitalbas och
kapitalk rav. Solvensgraden visar relatio
nen mellan totalt kapital och till kunderna
garanterat kapital. Solvenskvoten och sol
vensgraden är mått som speglar bolagets
förmåga att snabbt betala ut hela det garanterade kapitalet. Solvensen påverkades
under 2011 negativt av att skulderna till
försäkringstagarna ökade kraftigt som en
följd av fallande långa marknadsräntor.
Konsolideringsgraden uppgick till 110
(105) procent. Konsolideringsgraden visar
på ett livförsäkringsbolags förmåga att
lämna återbäring. Måttet beskriver mark
nadsvärdet på bolagets tillgångar i relation
till de garanterade åtagandena och den
preliminärt fördelade återbäringen.
Skuldtäckningsgraden uppgick för
privatpensioner till 111 (122) procent och
för tjänstepensioner till 110 (122) procent.
Riskhantering
Ett av de viktigaste målen för Länsförsäk
ringar Liv är att säkerställa att bolaget
med marginal kan infria sina garanterade
åtaganden till kunderna. Mest kritiska är
således de risker som kan bidra till att bo
laget blir insolvent så att åtagandena mot
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försäkringstagarna inte kan infrias. Styr
ningen av risktagandet är en integrerad
del i verksamhetsstyrningen och har som
mål att en betryggande avvägning nås
mellan förutsättningar för avkastning och
risknivå.
Under 2011 och första halvåret 2012
har oron på de finansiella marknaderna
varit stor med historiskt låga räntor i Sve
rige. Tack vare att Länsförsäkringar Liv
tidigt vidtog åtgärder för att anpassa risk
nivån i bolaget till den nya omvärldssitua
tionen har bolaget haft en stabil solvens
grad under inledningen av 2012, trots
fortsatt stora variationer i räntan.
Under 2012 har Länsförsäkringar Liv
fullföljt de åtgärder för riskreduktion som
inleddes under 2011 och riskerna i place
ringsportföljen har minskats ytterligare
bland annat genom minskad exponering
mot fastigheter och aktier samt en minsk
ning av utländsk ränterisk till förmån för
svenska räntor.
Händelser efter periodens utgång
Efter halvåret har riskerna i placeringarna
minskat ytterligare främst genom att an
delar i Private Equity avyttrats. Därigenom
har andelen placeringar med aktierisk, in
klusive alternativa investeringar, minskat
från 11 till 6 procent.

Fastighetsförmedling
Länsförsäkringsbolagen kan genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
erbjuda en helhet för en trygg bostadsaffär; fastighetsförmedling, bank och
försäkring samlat på ett ställe. Fastighetsförmedlingen är ett viktigt kundmöte även för försäljning av bolån och försäkring.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
har 145 bobutiker runt om i landet. Den
starka tillväxten har fört upp Länsförsäk
ringar Fastighetsförmedling till positio
nen som landets tredje största aktör.
Fastighetsförmedlingen är en integre
rad del av det lokala länsförsäkringsbola
gets helhetserbjudande. Målet är alltid att
bidra till mer än bara förmedling och för
säljning av bostäder.

Verksamheten bedrivs i franchiseform där
länsförsäkringsbolaget är franchisegivare
för den lokala bobutiken. Det här inne
bär även att Länsförsäkringar Fastighets
förmedling skiljer sig från rikstäckande
fastighetsmäklarkedjor genom att alltid
vara lokalt förankrat.
Under perioden juli 2011 till juni 2012
såldes 4 379 villor, 6 744 bostadsrätter
och 718 fritidshus. Värdet på försäljning

antal sålda villor,
fritidshus och bostadsrätter

värdet av försäljningar, villor och fritidshus jULI 2011 – JUNI 2012, Mkr

18 000

Fastighetsbyrån

15 000

Svensk Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling
Skandiamäklarna

12 000
9 000

arna uppgick till 17,1 mdr. Försäljningen
av villor och fritidshus resulterade under
perioden juli 2010–juni 2011 i bottenlån
i Länsförsäkringars bolåneinstitut på 1,5
mdr, fördelat på 1 069 affärer. Marknads
andelen för första halvåret 2012 är 8,6
procent. Av kunder med Länsförsäkringar
som huvudbank har 93 procent även en
försäkring och/eller pensionssparande
hos Länsförsäkringar.

Mäklarhuset
Bjurfors

6 000

Husman & Hagberg

3 000

Mäklarringen
0

2010

2011

Antal sålda bostäder

jul 2011–
jun 2012

2 000

Övriga mäklare
och privat 34,4%

Bjurfors 2,3%

1 000
500

Lånesumma, Mkr

13  fastighetsförmedling

15 000

20 000

25 000

jul 2011–
jun 2012
Antal lån

antal sålda villor och fritidshus
jULI 2010 – JUNI 2011
Fastighetsbyrån
24,0%

Svensk
Fastighetsförmedling
16,7%

Husman
& Hagberg 2,7%

Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling 8,4%

SkandiaMäklarna

Mäklarhuset

4,1%

2011

10 000

marknadsandelar

Mäklarringen 1,9%

1 500

2010

5 000

Totalt värde, Mkr

villor och fritidshus, sålda av länsförsäkringar fastighetsförmdeling där lån
placerats i Länsförsäkringar Hypotek, Mkr

0

0

5,5%

Övriga mäklare
och privat 20 705

Mäklarringen 1 163
Bjurfors
1 417

Fastighetsbyrån
14 487

Svensk
Fastighetsförmedling
10 111

Husman
& Hagberg 1 605

Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling 5 097

SkandiaMäklarna

Mäklarhuset

2 506

3 347

Resultat- och balansräkningar

Sakförsäkring1)
Resultaträkning, Mkr
Premieintäkt, efter avgiven återförsäkring

LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB, KONCERNen
2012-01-01 2011-01-01
– 2012-06-30 – 2011-06-30

Helår 2011

9 574

9 312

18 756

367

466

801

Försäkringsersättningar,
efter avgiven återförsäkring

–7 334

–7 545

–14 711

Driftskostnader

–2 031

–2 005

–4 088

55

8

98

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
före delägarrabatter

631

236

856

Återbäring och rabatter

–98

–90

–449

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
efter delägarrabatter

533

145

407

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

Övriga tekniska intäkter/kostnader

Total kapitalavkastning

1 244

202

–1 373

–409

–466

–909

Övriga icke-tekniska kostnader

–240

–242

–399

Balansräkning, Mkr

1 128

–361

–2 273

2012-06-30

2011-06-30

2011-12-31

TILLGÅNGAR
Aktier och andelar

19 563

23 220

31 537

Obligationer och
andra räntebärande värdepapper

35 363

26 892

27 105

1 969

4 005

Räntenetto

1 040

863

1 782

88

221

–37

Övriga rörelseintäkter

1 680

1 767

3 698

Summa rörelseintäkter

6 747

4 819

9 049

Försäkringsersättningar,
efter avgiven återförsäkring

–1 380

–1 478

–2 862

Övriga kostnader

–4 975

– 3 071

–5 903

Summa kostnader

–6 355

–4 549

–8 765
284

Rörelseresultat

392

271

Skatt

–98

–61

–72

Periodens resultat

294

210

212

Årets omräkningsdifferenser
från utländsk verksamhet

3

–6

–2

Årets omvärdering av rörelsefastigheter

23

25

51

Årets förändring i verkligt värde
på finansiella tillgångar som kan säljas

44

114

167

Skatt hänförlig till komponenter
avseende övrigt totalresultat

–18

–37

–57

Periodens totalresultat

346

307

371

2012-06-30

2011-06-30

2011-12-31

Goodwill

2 037

332

2 035

Andra immateriella tillgångar

3 651

882

3 757

89

86

102

2 460

2 455

2 448

378

514

408

24

22

24

7 168

7 102

6 385

Balansräkning, Mkr
TILLGÅNGAR

18 871

13 159

6 790

Summa placeringstillgångar

73 796

63 271

65 432

949

1 140

6 380

Materiella tillgångar

Fordringar och andra tillgångar

14 740

8 505

5 599

Rörelsefastigheter

Kassa och bank

12 005

4 116

6 314

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB

67

859

770

102 316

78 845

84 494

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

26 967

26 011

Försäkringstekniska avsättningar
(före avgiven återförsäkring)

44 780

40 176

44 784

Andra avsättningar och skulder

29 228

9 430

11 423

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Aktier och andelar i intresseföretag
Återförsäkrares andel av
försäkringstekniska avsättningar
Utlåning

27 053

1 255

2 272

2 277

102 316

78 845

84 494

1 Länsförsäkringars

resultat inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 länsför
säkringsbolagen och Länsförsäkringar AB-koncernen, exklusive liv- och bankkoncernerna.
Mellanhavanden mellan länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB har eliminerats.
Värdet och värdeförändringen av länsförsäkringsbolagens innehav av aktier i Länsförsäkringar
AB och förlagslån, har eliminerats. Länsförsäkringar är varken i juridisk eller praktisk
mening en koncern, utan en samverkan mellan 23 självständiga länsförsäkringsbolag som
tillsammans äger Länsförsäkringar AB.

De 23 länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB-koncernen tillämpar godkända internationella redovisningsstandarder (IFRS).
Länsförsäkringsbolagens positiva resultateffekt relaterad till bankverksamheten är exkluderad
i detta rörelseresultat eftersom hela värdeförändringen på Länsförsäkringar AB-aktien eliminerats i gruppredovisningen.

141 647

125 766

134 011

Finansiella tillgångar

47 585

45 611

43 765

Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren står placeringsrisken inom fondförsäkring

56 342

–

52 165

Övriga tillgångar
Summa tillgångar

15 594

8 154

8 733

276 886

190 847

253 988

13 548

10 138

13 202

900

1 014

900

56 358

–

52 168

EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Efterställda skulder
Avsättning livförsäkring för vilka försäkringstagaren står placeringsrisken inom fondförsäkring
Försäkringstekniska avsättningar

21 528

21 241

20 369

109 154

103 405

100 391

56 676

44 242

49 323

Finansiella skulder

9 670

4 191

6 713

Övriga skulder

9 052

6 616

10 923

276 886

190 847

253 988

Emitterade värdepapper
Inlåning från allmänheten

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
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Helår 2011

2 022

Övriga placeringstillgångar

Återförsäkrares andel av
försäkringstekniska avsättningar

2012-01-01 2011-01-01
– 2012-06-30 – 2011-06-30

Premieintäkt, efter avgiven återförsäkring

Kapitalavkastning, netto

Kapitalavkastning överförd till
försäkringsrörelsen

RESULTAT FÖRE
BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT

Resultaträkning, Mkr

LÄNSFÖRSÄKRINGAR bank, KONCERNen
Resultaträkning, Mkr
Räntenetto
Provisionsnetto
Nettoresultat av finansiella poster

LÄNSFÖRSÄKRINGAR fondLIV
2012-01-01 2011-01-01
– 2012-06-30 – 2011-06-30

Helår 2011

1 003

814

1 728

–188

–201

–416

29

4

10

Resultaträkning, Mkr

2012-01-01 2011-01-01
– 2012-06-30 – 2011-06-30

Helår 2011

Premieinkomst, brutto

10

11

Premie för avgiven återförsäkring

–1

–1

–1

9

10

19

Premieinkomst, netto

20

Övriga rörelseintäkter

87

108

198

Avgifter från finansiella avtal

209

207

397

Summa rörelseintäkter

931

725

1 520

Värdeförändring fondandelar

1 708

–1 598

–6 148

Personalkostnader

–198

–186

–351

Utbetalda försäkringsersättningar

–8

–3

–10

Allmänna administrationskostnader

Försäkringstekniska avsättningar

–1 504

1 833

6 383

–353

–324

–602

–375

–295

–652

Övriga rörelsekostnader

–46

–40

–83

Summa rörelsekostnader

–618

–520

–1 086

Andra tekniska intäkter och kostnader

205

200

381

Resultat före kreditförluster

313

205

434

Försäkringsrörelsens tekniska resultat

266

325

419

Kreditförluster, netto

–43

–24

–48

Kapitalavkastning, netto

–1

–8

–8

SUMMA RÖRELSERESULTAT

270

181

385

Skatter

–204

–215

–114

Periodens resultat

61

102

297

2012-06-30

2011-06-30

2011-12-31

56 530

54 555

52 217

Skatt

–71

–48

–88

periodens RESULTAT

199

134

298

2012-06-30

2011-06-30

2011-12-31

Driftkostnader

Balansräkning, Mkr
Balansräkning, Mkr

Belåningsbara statsskuldväxlar

5 446

6 835

8 341

Utlåning till kreditinstitut

7 285

2 805

1 706

Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra räntebärande
värdepapper
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Övriga tillgångsposter
SUMMA TILLGÅNGAR

TILLGÅNGAR
Placeringstillgångar

TILLGÅNGAR

141 647

125 767

134 011

Återförsäkrares andel av
försäkringstekniska avsättningar
Fordringar
Övriga tillgångar, kassa och bank

28 651

25 351

20 628

446

400

439

10

11

10

3 815

3 022

4 921

187 300

164 191

170 056

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa Tillgångar

Skulder till kreditinstitut

Avsättning för andra risker och kostnader

In- och upplåning från allmänheten

4 088

2 638

2 192

57 330

44 903

49 610

110 084

104 315

101 279

Efterställda skulder

1 490

1 490

1 490

Övriga skuldposter

7 601

4 772

9 153

Eget kapital

6 707

6 073

6 332

187 300

164 191

170 056

Emitterade värdepapper

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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6

4

1 079

909

22

23

6

967

957

929

58 594

56 620

54 090

1 481

1 225

1 420

56 557

54 578

52 225

115

141

29

4

7

4

432

669

410

5

0

2

58 594

56 620

54 090

EGET KAPITAL och skulder
Eget Kapital
Försäkringstekniska avsättningar

EGET KAPITAL OCH SKULDER

3
1 071

Depåer från återförsäkrade
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR LIV, KONCERNen
Resultaträkning, Mkr
Premieinkomst före avgiven återförsäkring

2012-01-01 2011-01-01
– 2012-06-30 – 2011-06-30

Helår 2011

2 341

3 445

–

207

336

Kapitalavkastning netto

2 674

154

4 527

Försäkringsersättningar

–3 513

–2 319

–5 432

–

200

322

2 127

–8 665

–16 699

Avgifter från finansiella avtal

Övriga tekniska intäkter och kostnader
Förändring i försäkringstekniska avsättningar
Driftskostnader

6 178

–216

–656

–1 462

Försäkringsrörelsens tekniska resultat

3 413

–7 635

–12 229

Icke-tekniska kostnader

–280

–552

–728

3 134

–8 189

–12 957

–12

6

–106

3 122

–8 183

–13 063

2012-06-30

2011-06-30

2011-12-31

Resultat före skatt
Skatt
Periodens RESULTAT

Balansräkning, Mkr
TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Placeringstillgångar
Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisken
Återförsäkrares andel av
försäkringstekniska avsättningar
Fordringar

6

1 180

12

111 865

108 139

117 758

–

54 515

164

597

663

597

3 521

2 271

1 502
7 279

Andra tillgångar

8 787

6 165

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 442

2 035

1 691

127 218

174 968

129 003

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Aktiekapital
Fonder samt periodens resultat
Försäkringstekniska avsättningar
Avsättningar för livförsäkringar för vilka
försäkringstagaren bär placeringsrisken
Avsättningar för andra risker och kostnader
Depåer från återförsäkrare
Skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

16  resultat- och balansräkningar

8

8

8

12 991

20 628

10 843

108 759

94 741

106 913
4 003

–

54 519

97

287

179

597

663

597

4 302

3 708

5 745

464

414

716

127 218

174 968

129 003
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Delårsrapport för Länsförsäkringar Bank...................... 25 oktober
Delårsrapport för Länsförsäkringar Hypotek................ 25 oktober
Delårsöversikt för länsförsäkringsgruppen................... 26 oktober

För ytterligare information, kontakta:
Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB,
08-588 411 15, 073-964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se
Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB,
08-588 408 64, 073-964 08 64, malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se

