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   Det försäkringstekniska resultatet inom Länsförsäk
ringsgruppens sakförsäkringsverksamhet stärktes 
och uppgick till 1 099 (612) Mkr. Förbättringen för
klaras av lägre skadeprocent genom lägre skadefrek
vens och premiehöjningar. Totalkostnadsprocenten 
förbättrades till 97 (100) procent.

   Konsolideringskapitalet stärktes genom ett stabilt 
försäkringstekniskt resultat och positiv kapital
avkastning till 34 665 (31 179) Mkr.

   Rörelseresultatet inom Länsförsäkringar Bank  
ökade med 62 procent till 428 (265) Mkr, vilket 
främst förklaras av ett ökat räntenetto. Räntabiliteten 
på eget kapital stärktes till 6,5 (4,5) procent. Affärs
volymerna ökade med 14 procent eller 33 mdr till  
274 (241) mdr och antalet kunder ökade med 8 pro
cent till 938 000 (871 000). 

    Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till  
99 (133) Mkr. Försäkringskapitalet ökade med 8 mdr 
sedan årsskiftet och uppgår till 60 mdr. Positiv av
kastning och ökat premie och kapitalinflöde från 
nya kunder är huvudförklaringen till ökningen. 

    Resultatet för Länsförsäkringar Liv uppgick till 2,7 
(–18,5) mdr, främst tack vare en positiv kapitalavkast
ning. Totalavkastningen uppgick till 4,9 procent inom 

traditionell försäkring. Solvensgraden är oförändrat 
på 111% från årets början.

   Länsförsäkringar AB (publ) har etablerat ett svenskt 
MTN program med en låneram om 2,5 miljarder 
kronor. MTN programmet ger LFAB möjligheten att 
emittera obligationer i EUR och SEK med löpande 
och fast ränta på kapitalmarknaden. 

länsförsäkringsgruppen är en samverkan mellan 23 
självständiga läns försäkringsbolag 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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Länsförsäkringar redovisar ett starkt resultat efter nio månader. 
Främst är det en förbättrad kapitalavkastning som bidrar till  
resultatet, men även lägre skadekostnader i sakförsäkringsverk-
samheten och det förbättrade räntenettot i banken. Tillväxten 
inom bankverksamheten fortsätter och lönsamheten i Länsför-
säkringar Bank är god. Resultatet ökade med drygt 60 procent. 
Såväl upplånings- som likviditetssituationen i banken är god. 
Under oktober fick vi återigen bevis på att våra kunder tycker vi 
gör ett bra jobb när Svenskt Kvalitetsindex för sjätte året i rad 
visade att vi har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmark-
naden. Även sakförsäkringsverksamheten visar god volymutveck-
ling och god lönsamhet. Lägre skadeprocent är den främsta  
orsaken till det förbättrade resultatet. Efter omstruktureringen 
av livförsäkringsverksamheten fortsätter satsningen på att erbju-
da fondförsäkringslösningar till både privatpersoner och företag. 
Detta tydliga fokus har resulterat i ökade premievolymer.



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 besluts kraften – 
erfarenheten visar att lokal besluts kraft, kom  bi nerad med  
gemensamma muskler, skapar ett verkligt mervärde för  
kunderna. Grundläggande är också en långsiktig omsorg  
om kun dernas pengar: Det finns inga externa aktieägare  
och det är inte Länsförsäkringars pengar som förvaltas,  
utan kundernas. Detta synsätt präglar hela verksamheten. 
Läns försäkringsgruppen har nästan 3,4 miljoner kunder  
och cirka 5 800 medarbetare.

Länsförsäkringar Fondliv

Länsförsäkringar Liv*

*Helägt dotterbolag som drivs enligt 
 ömsesidiga principer, konsolideras ej.

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling

Länsförsäkringar Sak

23 lokala länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar AB

3,4 miljoner kunder

Kort om Länsförsäkringar

  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+

Länsförsäkringar Hypotek1) 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) –

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

som till exempel  årsredovisningar.

kreditbetyg

länsförsäkringsgrUppen

 
jan–sep 

2012
jan–sep 

2011
jan–sep 

2010
jan–sep 

2009
jan–sep 

2008
Helår 
2011

totalt kapital 34 542 31 767 32797 30 887 28 690  33 215

Avkastning eget kapital, % 9,8 –12,1 7,5 21,3 –22,3 –5

sakförsäkring

konsolideringskapital, Mkr 34 665 31 179 32 242 30 364 28 248 32 709

konsolideringsgrad, % 178 164 177 167 156 171

Premieintäkt efter  
avgiven återförsäkring, Mkr 14 474 14 035 13 602 13 467 13 055 18 756

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 1 099 612 143 1 337 1 880 856

rörelseresultat, Mkr 2 289 –3 519 1 722 4 646 –5 596 –2 273

totalkostnadsprocent 97 100 104 96 93 100

länsförsäkringar ab, koncernen1) 

 
jan–sep 

2012
jan–sep 

2011
jan–sep 

2010
jan–sep 

2009
jan–sep 

2008
Helår 
2011

rörelseresultat, Mkr 680 138 427 533 –2 445 284

konsolideringskapital, Mkr 16 093 11 697 9 214 8 526 9 067 15 564

balansomslutning, Mkr 284 287 195 069 173 446 154 209 124 031 253 988

Avkastning på eget kapital, % 4,8 1,5 5,3 6,8 –25,0 2

1) exklusive livförsäkringsverksamhet som drivs med vinstutdelningsförbud.

länsförsäkringar sak försäkrings ab, koncernen 

 
jan–sep 

2012
jan–sep 

2011
jan–sep 

2010
jan–sep 

2009
jan–sep 

2008
Helår 
2011

Premieintäkt efter avgiven  
återförsäkring, Mkr 3 021 2 995 2 829 2 704 2 036 4 003

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 265 108 152 279 210 159

rörelseresultat, Mkr 373 –44 290 504 –2 199 88

länsförsäkringar bank, koncernen

 
jan–sep 

2012
jan–sep 

2011
jan–sep 

2010
jan–sep 

2009
jan–sep 

2008
Helår 
2011

Inlåning från allmänheten, Mkr 59 509 47 534 39 637 37 210 33 007 49 610

Utlåning till allmänheten, Mkr 145 752 129 110 114 140 94 326 75 722 134 011

Primärkapitalrelation, % 12,6 12,4 11,8 12,7 14,2 12,1

rörelseresultat, Mkr 428 265 248 196 186 385

länsförsäkringar fondliv

 
jan–sep 

2012
jan–sep 

2011
jan–sep 

2010
jan–sep 

2009
jan–sep 

2008
Helår 
2011

Premieinkomst, Mkr 2) 8 222 6 489 6 171 5 672 4 817 6 519

resultat, Mkr 99 131 99 –8 –31 297

Förvaltat kapital, Mkr 59 890 49 006 49 817 42 139 34 311 52 100

Solvenskvot 2,5 2,5 2,1 1,3 1,7 2,7

länsförsäkringar liv koncernen

 
jan–sep 

2012
jan–sep 

2011
jan–sep 

2010
jan–sep 

2009
jan–sep 

2008
Helår 
2011

Premieinkomst, Mkr2) 4 756 13 289 12 645 11 587 10 822 13 048

resultat, Mkr 2 724 –18 531 –5 894 18 229 –21 373 –13 063

konsolidering, % 110 108 109 106 95 109

Solvens, % 111 112 127 140 130 111

2)  enligt Svensk Försäkrings definition, mätt i rullande tolvmånaderstal. Premieinkomsten för 
2008–2011 avser livaffären inklusive Länsförsäkringar Fondliv. Länsförsäkringar Ab 
förvärvade fondlivverksamheten från Länsförsäkringar Liv i oktober 2011.

2  länsfÖrsäkringsgruppen



marknad
Länsförsäkringar har en mycket stark 
ställning på en sakta växande sakförsäk
ringsmarknad och positionen har stärkts. 
Både premieintäkt och antal försäkringar 
har ökat under året. Närheten till kun
derna och den lokala förankringen gör 
att Länsförsäkringar kan möta kundernas 
behov och situation. Möjligheten att dess
utom kunna erbjuda kunderna pensions
lösningar och banktjänster stärker relatio
nerna ytter ligare. För kunderna innebär 
den lokala närvaron och beslutskraften 
också att de får hjälp att förebygga skador  
utifrån den lokala situationen och snabb 
hjälp när olyckan ändå är framme. Det 
skadeförebyggande arbetet är mycket 
viktigt inom alla områden för att kunden 
ska slippa besvär och obehag, miljön ska 
förskonas och priset för försäkringarna 

långsiktigt kunna hållas på en rimlig nivå. 
Detta sammantaget förklarar Länsförsäk
ringars marknadsledande position.

Länsförsäkringar är mycket starka på 
företagsmarknaden och även på privat
marknaden avseende såväl villahem och 
motorförsäkring som båtförsäkring. Men 
det är inte bara inom de traditionella sak
försäkringsprodukterna som Länsförsäk
ringar har en ledande position utan det 
gäller även inom djurförsäkring och sjuk
vårdsförsäkring. Där är Länsförsäkringar 
marknadsledande på växande marknader, 
trots hård konkurrens från ett stort antal 
aktörer. Framför allt de små företagen har 
ett stort behov av sjukvårdsförsäkringar 
eftersom varje medarbetare är en nyckel
medarbetare för att få verksam heten att 
fungera och leverera resultat. Allt fler 
företagare tecknar sjukvårdsförsäkring 

3  sAkfÖrsäkring

   Det försäkringstekniska resultatet inom sakförsäkring stärktes och  
uppgick till 1 099 (612) Mkr. Lägre skadefrekvens med få storskador 
samt premiehöjningar står för huvuddelen av ökningen. 

   totalkostnadsprocenten förbättrades till 97 (100).

   kapitalavkastningen uppgick till 2 249 (–3 031) Mkr. 

Sakförsäkring
för sig själva och sina medarbetare och 
marknaden har växt med 58 procent sedan 
2007. Länsförsäkringar leder också ut
vecklingen inom både djurförsäkring och 
sjukvårdsförsäkring. Den stora tillväxten 
framöver ser vi inom hälsaområdet där 
framför allt småföretagarna har ett stort 
behov av olika försäkringslösningar. 

Marknadsstatistik för tredje kvartalet 
2012 publiceras den sjätte november.

resultat
Sakförsäkringsverksamhetens tekniska  
resultat förbättrades och uppgick till 1 099 
(612) Mkr. Förbättringen förklaras främst 
av en betydligt lägre skadekostnadsprocent 
jämfört med föregående år till följd av en 
lägre skadefrekvens och premiehöjningar. 
Totalkostnadsprocenten förbättrades med 
3 procentenheter till 97 (100) varav skade
procenten uppgick till 77 (80) och drifts
kostnadsprocenten till 20 (20). Konsoli
deringen stärktes med 1 955 Mkr sedan 
årsskiftet och uppgick till 34 664 Mkr. 
Kapitalavkastningen uppgick till 2 249  
(–3 031) Mkr och rörelseresultatet uppgick 
till 2 289 (–3 519) Mkr.

affärsvolymer
Premieintäkten ökade under perioden 
med 3 procent till 14 474 (14 035) Mkr.
Tillväxten på privatmarknaden sker fram
förallt inom Motor och Boende, men även 
inom Hälsa. Även Agria visar en god till
växt, framförallt i den svenska verksam
heten.

Internationellt bedriver Agria djur
försäkringsverksamhet i Storbritannien, 
Norge och Danmark via Agria Interna
tional. Tillväxten är stark i Danmark och 
Norge. Beståndet för företags och fastig
hetsförsäkring har ökat under året både 
vad gäller premie och antal och Länsför
säkringar behåller sin ledande position på 
marknaden.

sakförsäkring, länsförsäkringsgruppen

nyckeltal, mkr
2012–01–01 

–2012–09–30
2011–01–01 

–2011–09–30 Helår 2011

Premieintäkt 14 474 14 035 18 756

Försäkringstekniskt resultat 1 099 612 856

rörelseresultat 2 289 –3 519 –2 273

kapitalavkastning 2 249 –3 031 –1 373

konsoliderings kapital 34 664 31 179 32 709

konsolideringsgrad, % 178 164 171

Skadeprocent 77 80 79

Driftskostnadsprocent 20 20 21

totalkostnadsprocent 97 100 100

resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och länsförsäkringar ABkoncernen, exklusive fondliv och bankkoncernen.  
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.



4  sAkfÖrsäkring
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fördelning placeringtillgångar

Övrigt
24,6%

Aktier
29,0%

Fastigheter
4,3%

Räntebärande
42,1%

Summan av placeringstillgångarna uppgick per 
2012-09-30 till 67,7 mdr.

skadeutvecklingen
Skadekostnaderna har minskat till 11 016 
(11 205) Mkr, vilket motsvarar en skade
procent på 77 (80). Inom boende och motor,  
som de senaste åren varit skadedrabbade  
till följd av de stränga vintrarna, har skade 
 kostnaderna i år varit lägre. Skadekost
naderna inom boende ligger dock fort
farande på en hög nivå på grund av vatten 
skador och bränder. Den internationellt 
mottagna återförsäkringsaffären var förra 
året hårt drabbad av jordbävningar, stor
mar och andra väderrelaterade skador. 
Detta år har få större skador rapporterats.

kapitalallokering och avkastning
Kapitalavkastningen uppgick till 2 249 
(–3 031) Mkr. Det förbättrade utfallet jäm
fört med föregående år beror till största 
delen på att börsen återhämtats sig efter 
fjolårets kraftiga fall. De lokala länsför
säkringsbolagen och de gemensamt ägda 
sakförsäkringsbolagen inom Länsförsäk
ringar AB strävar efter en stark konsoli
deringsnivå för att över tid kunna hålla en 
jämn premiesättning. Länsförsäkringar 
strävar efter en balans mellan risk och till
gängligt överskottskapital och prioriterar 
vården av nyckeltalen högt. I linje med 
placeringsstrategierna placeras en andel 
av tillgångarna i räntebärande värdepap

per med låg risk för att säkerställa åtagan
dena inom sakförsäkringsverksamheten. 
Samtidigt gör den starka konsolideringen 
att det finns ett betydande buffertkapital 
inom länsförsäkringsgruppen, vilket möj
liggör att en andel kan placeras i tillgång
ar med högre förväntad avkastning som 
exempelvis aktier. 

Huvuddelen av sakförsäkringsverksamheten inom länsförsäkringsgruppen tecknas av 

de 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolagen med lokalt sakförsäkringstillstånd. 

den affär som bedrivs av det gemensamt ägda sakförsäkringsbolaget inom länsför

säkringar AB är hälsaförsäkringar, djurförsäkring, avgiven och mottagen återförsäkring 

samt transportförsäkring och viss ansvars, egendoms och motorförsäkring.

Under de första tre kvartalen 2012 har 
placeringsinriktningen för Länsförsäk
ringar ABkoncernen inneburit fortsatt 
låg risk i portföljerna med placeringar i 
främst räntebärande värdepapper och 
fastigheter. Inom räntebärande är det in
vestering krediter som gett ett positivt bi
drag till totalavkastningen, men även di
rektavkastning från fastigheter bidrar.



5  BAnk

   Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarkna-
den för sjätte året i rad enligt Svenskt kvalitetsindex. 

  rörelseresultatet ökade 62 procent till 428 (265) Mkr. räntabiliteten 
stärktes till 6,5 (4,5) procent. räntenettot ökade 23 procent till 1 527 
(1 244) Mkr.

  kreditförlusterna, netto, är fortsatt låga och uppgick till 64 (38) Mkr, 
vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,06 (0,04) procent.

  Affärsvolymerna ökade 14 procent till 274 (241) mdr. Inlåningen  
ökade med 25 procent till 60 (48) mdr. Antalet kunder ökade 8 procent 
till 938 000 (871 000) och antalet bankkort ökade 13 procent till  
334 000 (296 000).

  kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 12,0 (11,8) procent. Primär- 
kapital relationen var 12,6 (12,4) procent och kapitaltäckningsgraden 
var oförändrat 14,4 (14,4) procent.

Bank

marknaden

Det tredje kvartalet präglades av fortsatt 
osäkerhet kring utvecklingen i eurozonen  
och i USA. Arbetslösheten i Europa ligger  
på en rekordhög nivå och den låga till
växten kommer sannolikt göra att arbets
lösheten inte kommer att sjunka i närtid. 
Upplåningskostnaden för Spanien och  
Italien var mycket volatil under sommaren. 
Efter ECBs lansering av ett nytt program, 
OMT, i slutet av september (för köp av 
statsobligationer i krisländer) minskade 
volatiliteten och upplåningskostnaden 
sjönk i Spanien och i Italien. De länder 
som ansöker om stöd kommer att få for
mella krav på åtstramningsåtgärder och 
strukturreformer. FED lanserade stora 
stimulanser i slutet av september såsom 
nollränta, stödköp och andra åtgärder som 
löper tills arbetsmarknaden har förbättras 
avsevärt. Diskussioner om en europeisk 

bankunion var intensiv men flera länder, 
däribland Sverige, behövde mer tid för 
förhandling. Riksbanken sänkte räntan 
med 25 baspunkter till följd av en dämpad 
svensk tillväxt.

Inlåningen från hushåll var i princip 
oförändrad under tredje kvartalets två  
första månader jämfört med andra kvar
talet enligt statistik från SCB. 

Den svenska bostadsmarknaden är 
fortsatt stabil med i stort sett oförändrade 
priser på både bostadsrätter och villor un
der det tredje kvartalet jämfört med före
gående kvartal. Ökningen i hushålls och 
bostadsutlåningen uppgick till knappt en 
procent under juli–augusti enligt statistik 
från SCB.

tillväxt och kundutveckling
Affärsvolymerna ökade med 14 procent 
eller 33 mdr till 274 (241) mdr. Antalet 

kunder ökade med 8 procent eller 67 000 
kunder till 938 000 (871 000). Den 1 okto
ber presenterades Svenskt Kvalitetsindex 
kundnöjdhetsmätning för banker som  
visade att Länsförsäkringar har Sveriges 
mest nöjda bankkunder på privatmark
naden för sjätte året i rad. Antalet kunder 
med Länsförsäkringar som huvudbank 
ökade 15 procent eller 38 000 till 284 000 
(246 000) och antalet produkter per kund 
ökade till 4,8 (4,7). Bland de kunder som 
har banken som huvudbank är 93 procent 
sedan tidigare försäkringskunder inom 
Länsförsäkringar. Antalet bankkort ökade 
med 13 procent eller 38 000 till 334 000 
(296 000).

resultat och lönsamhet
Resultatet före kreditförluster ökade med 
62 procent till 492 (303) Mkr och rörelse
resultatet ökade med 62 procent till 428 
(265) Mkr, vilket främst förklaras av ett 
ökat räntenetto. Räntabiliteten på eget  
kapital stärktes till 6,5 (4,5) procent.

intäkter
Totalt ökade rörelseintäkterna med 27 pro
cent eller 294 Mkr till 1 391 (1 097) Mkr 
till följd av ett ökat räntenetto. Räntenetto
ökningen om 23 procent eller 283 Mkr till  
1 527 (1 244) Mkr förklaras av ökade ut  
lånings och inlåningsvolymer samt för
bättrade utlåningsmarginaler. Placerings
marginalen stärktes till 1,11 (1,05) procent. 

räntenetto

500

1 000

1 500

2 000

Sep
2012

Sep
2011

Sep
2010

Sep
2009

Sep
2008

Mkr

Avgift till stabilitetsfonden belastade ränte 
nettot med 46 (43) Mkr. Nettoresultat av 
finansiella poster var oförändrat 11 Mkr. 
Provisionsintäkterna ökade med 3 procent 

länsförsäkringar bank, koncernen

nyckeltal, mkr
2012-01-01 

–2012-09-30
2011-01-01 

–2011-09-30 Helår 2011

Inlåning från allmänheten 59 509 47 534 49 610

Utlåning till allmänheten 145 752 129 110 134 011

rörelseresultat 428 265 385

räntabilitet på eget kapital, % 6,5 4,5 4,8

k/I-tal före kreditförluster 0,65 0,72 0,71
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till 728 (710) Mkr. Provisionskostnaderna 
minskade med 1 procent till 1 014 (1 023) 
Mkr, vilket främst förklaras av minskade 
värdepapperskostnader till följd av lägre 
genomsnittliga fondvolymer.

kostnader
Rörelsekostnaderna ökade med 13 pro
cent till 899 (794) Mkr, vilket förklaras av 
ökade ITförvaltningskostnader till följd 
av produktutveckling. K/Italet före kre
ditförluster stärktes till 0,65 (0,72) och 
K/Italet efter kreditförluster stärktes till 
0,69 (0,76).

k/i-tal

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Sep
2012

Sep
2011

Sep
2010

Sep
2009

Sep
2008

kreditförluster
Kreditförlusterna är fortsatt låga och upp
gick netto till 64 (38) Mkr, vilket motsvarar 
en kreditförlustnivå på 0,06 (0,04) procent. 
Reserverna uppgick till 316 (309) Mkr, 
vilket motsvarar en reserveringsgrad på 
0,21 (0,23) procent. Osäkra fordringar upp
gick till 262 (278) Mkr och andelen osäkra 
fordringar uppgick till 0,17 (0,21) procent. 

affärsvolymer

affärsvolym
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Affärsvolym totalt

Fond

Övrig utlåning, bank 
och Wasa Kredit

InlåningLantbruksutlåning

Bolån

Affärsvolymerna ökade med 14 procent 
eller 33 mdr till 274 (241) mdr. Utlåning 

till allmänheten ökade med 13 procent  
eller 17 mdr till 146 (129) mdr. Bostads    
ut låningen i Länsförsäkringar Hypotek 
ökade med 13 procent eller 11 mdr till  
98 (87) mdr. Inlåning från allmänheten 
ökade med 25 procent eller 12 mdr till  
60 (48) mdr. Den förvaltade fondvolymen
ökade med 7 procent eller 5 mdr till 69 
(64) mdr. Banktjänster till småföretagare 
är ett erbjudande som har en god tillväxt 
och inlåningen uppgick till 7,0 mdr och 
utlåningen till 4,8 mdr den 30 september 
2012.

sparande
Inlåning från allmänheten ökade med 25 
procent eller 12 mdr till 60 (48) mdr och 
ökningen var 20 procent eller 10 mdr från 
årsskiftet. Störst ökning står fastränte
konto för. Marknadsandelen stärktes till 
4,2 (3,6) procent den 31 augusti 2012 och 
andelen av marknadstillväxten var drygt  
8 procent under januari–augusti enligt  
statistik från SCB. Fondvolymen ökade 
med 7 procent eller 5 mdr till 69 (64) mdr, 
vilket främst förklaras av en positiv värde
tillväxt. Månadssparande i fond hade en 
god utveckling liksom fondflytt, IPSer
bjudandet (individuellt pensionssparande) 
och antalet värdepappersdepåer.

Utlåning
Utlåning till allmänheten ökade med 13 
procent eller 17 mdr till 146 (129) mdr och
ökningen var 9 procent eller 12 mdr från 
årsskiftet. Bostadsutlåningen i Länsför
säkringar Hypotek ökade med 13 procent 
eller 11 mdr till 98 (87) mdr. All utlåning  
sker i Sverige och i svenska kronor. Mark
nadsandelen av hushålls och bostads
utlåning stärktes till 4,8 (4,6) procent den 

31 augusti 2012. Låneportföljen på 146 
(129) mdr har en god geografisk spridning 
och håller en hög kvalitet. Den består till 
91 (92) procent av hushållskrediter. Mer
parten av den totala portföljen, 71 (73) 
procent, är bostadsutlåning med säkerhet i 
villor till 80 (81) procent och i bostadsrät
ter till 20 (19) procent. Bottenlån för lant
bruksfastigheter ökade med 22 procent 
til1 15,8 (13,0) mdr och totalt ökade lant
bruksutlåningen med 16 procent till 18,9 
(16,2) mdr. Av lantbruksutlåningen var 84 
(80) procent bottenlån till främst familje
ägda lantbruk.

låneportfölJ, Utlåningssegment

% 2012-09-30 2011-09-30

bolån 71 73

Lantbruk 13 12

blancolån 4 4

Leasing 4 4

Avbetalning 4 4

Flerbostadsfastighet 3 2

Övrigt 1 1

totalt 100 100

Upplåning

Emitterade värdepapper ökade med 7 pro
cent eller 7 mdr till 111 (104) mdr, varav 
säkerställda obligationer uppgick till oför
ändrat 87 mdr. Bankkoncernen har en låg 
refinansieringsrisk och långfristig finan
siering sker främst på kapitalmarknaden 
genom Länsförsäkringar Hypoteks säker
ställda obligationer. Emitterade säkerställ
da obligationer under januari–september 
upp gick till nominellt 19,9 (25,6) mdr och 
återköp uppgick till nominellt 10,7 (11,6) 
mdr. Förfallna säkerställda obligationer 
uppgick till nominellt 6,5 (6,2) mdr under 
perioden. Finansiering sker även genom 
Länsförsäkringar Banks upplåningspro

program
ram,  

nominell

emitterat 
jan–sep 

2012, mdr

emitterat  
jan–sep 

2011, mdr

Utestående, 
2012-09-30, 

nom, mdr

Utestående, 
2011-09-30, 

nom,mdr

återstående 
löptid, 

2012-09-30,  
år

återstående 
löptid, 

2011-09-30,  
år

länsförsäkringar Hypotek

benchmark obegränsad 14,3 10,8 55,7 53,3 2,7 2,8

Medium term Covered Note Sek 30 mdr 3,1 4,5 8,5 12,0 1,6 1,3

euro Medium term Covered Note Sek 4 mdr 2,5 10,3 23,8 21,5 2,5 3,1

totalt 19,9 25,6 88,0 86,8 2,6 2,7

länsförsäkringar bank

Medium term Note Sek 20 mdr 10,6 5,9 17,8 11,0 1,6 1,6

Domestic Commercial Paper Sek 15 mdr 8,9 12,7 4,3 4,8 0,4 0,3

euro Commercial Paper eUr 1,5 mdr 1,9 3,2 1,9 0,2 0,1 0,1

euro Medium term Note eUr 2 mdr – – – – – –

totalt 21,4 21,8 24,0 16,0 1,3 1,2

totalt koncernen 41,3 47,4 112,0 102,8 2,3 2,5

Upplåningsprogram
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till följd av en ökad upplåning. Rörelse
resultatet förbättrades till –26 (–52) Mkr. 
Totalt ökade rörelseintäkterna med 36 
procent till 472 (346) Mkr och förklaras 
av ett ökat räntenetto. Större utlånings 
och inlåningsvolymer ökade räntenettot 
med 7 procent till 566 (528) Mkr. Avgift 
till stabilitetsfonden belastade räntenettot 
med 19,5 (16,0) Mkr. Provisionsintäkterna 
ökade med 13 procent till 173 (153) Mkr. 
Provisionskostnaderna minskade med 15 
procent till 424 (502) Mkr. Rörelsekostna
derna ökade med 22 procent till 482 (396) 
Mkr, vilket förklaras av ökade IT och 
förvaltningskostnader till följd av ett bre
dare produkterbjudande. Kreditförluster
na var fortsatt låga och uppgick netto till 
16 (2) Mkr.

dotterbolagen
Länsförsäkringar Hypotek
Bostadsutlåningen i bankens bolåneinsti
tut ökade med 13 procent eller 11 mdr till 
98 (87) mdr. Bolån upp till 75 procent av 
marknadsvärdet vid lånetillfället placeras i 
Länsförsäkringar Hypotek och eventuella 
resterande delar i moderbolaget. Rörelse
resultatet ökade till 254 (137) Mkr till följd 
av ett ökat räntenetto. Kreditförlusterna  
uppgick netto till 0,1 (5,3) Mkr, vilket mot 
svarar en kreditförlustnivå på 0,00 (–0,01) 
procent. Antalet bolånekunder ökade till 
173 000 (158 000).

mkr 2012-09-30 2011-09-30

balansomslutning 124 430 116 966

Utlåningsvolym 98 008 86 589

räntenetto 574 359

rörelseresultat 254 137

Wasa Kredit
Utlåningsvolymen ökade med 13 procent 
till 13,3 (11,7) mdr. Rörelseresultatet ökade 
med 21 procent till 131 (108) Mkr. Ränte
nettot ökade med 8 procent till 385 (355) 
Mkr. Kostnaderna ökade med 6 procent 
till 293 (278) Mkr och kreditförlusterna 
ökade till 48 (41) Mkr.

mkr 2012-09-30 2011-09-30

balansomslutning 13 751 12 102

Utlåningsvolym 13 283 11 736

räntenetto 385 355

rörelseresultat 131 108

gram. Under januariseptember emittera
des nominellt 10,6 (5,9) mdr under MTN
programmet. Bankkoncernen har en väl 
fördelad förfallostruktur på upplåningen. 

likviditet
Den 30 september 2012 uppgick likvidi
tetsreserven till nominellt 36,1 (33,4) mdr.  
Likviditetsreserven är placerad i svenska 
värde papper med hög kreditkvalitet. Lik
viditetsreserven består till 87 procent av 
svenska säkerställda obligationer med 
kreditbetyg AAA /Aaa, till 10 procent av 
svenska stats obligationer och till 3 pro
cent av övriga svenska obligationer med 
kreditbetyg AAA/Aaa. Likviditeten i pla
ceringarna är hög och samtliga ingående 
värdepapper i likviditetsreserven är be
låningsbara hos Riksbanken. Genom att 
utnyttja likviditetsreserven kan kontrak
terade åtaganden över 1,5 år mötas utan 
ny upplåning på kapitalmarknaden. Bank
koncernens Liquidity Coverage Ratio 
(LCR) uppgick till i genomsnitt 240 pro
cent för det tredje kvartalet 2012.

rating

bolag institut
långfristig 
rating

kortfristig 
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+

Länsförsäkringar  
Hypotek1) Moody’s Aaa/Stable –

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 in
tern riskklassificering (IRK). Den avance
rade riskklassificeringsmetoden ger störst 
möjligheter att strategiskt och operativt 
hantera kreditrisker och den används för 
alla hushållsexponeringar och för före
tags och lantbruksexponeringar upp till  
5 Mkr. Grundläggande IRKmetod för  
företags och lantbruksexponeringar över 

5 Mkr. Schablonmetoden används fortsatt  
för exponeringar till stat, kommun, lands
ting och institut samt även för poster utan 
för linjen. Den 30 september 2012 bestod 
låneportföljen till 88 procent av krediter 
inom retail enligt den avancerade IRK
metoden. Kärnprimärkapitalet uppgick till 
5 935 (5 567) Mkr och kärnprimärkapital
relationen uppgick till 12,0 (11,8) procent. 
Kapitalbasen stärktes till 7 149 (6 650) 
Mkr och kapitaltäckningsgraden uppgick 
till oförändrat 14,4 procent. Primärkapi
talet stärktes till 6 225 (5 444) Mkr och 
primärkapital relationen var 12,6 (12,4) 
procent. Målnivån för primärkapitalrela
tionen är 12 procent under Basel II. Kapi
talmålet kan variera med +/– 0,5 procent
enheter.

ränterisk
En höjning av marknadsräntorna med  
en procentenhet skulle den 30 september 
2012 ha medfört en ökning av värdet  
på räntebärande tillgångar och skulder, 
inklusive derivat, med 42 (81) Mkr.

risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen och moderbolaget är expone
rade mot ett antal risker, som främst be
står av kreditrisker, likviditetsrisker och 
marknadsrisker. Det makroekonomiska 
läget i Sverige är avgörande för kreditris
kerna då all utlåning är i Sverige. Mark
nadsriskerna är främst ränterisker som 
begränsas genom snäva limiter. Verksam
heten kännetecknas av en låg riskprofil.  
Kreditförlusterna är fortsatt låga och 
verksamhetens refinan siering har funge
rat väl under januari–juni. En omfattande 
beskrivning av risker finns i årsredovis
ningen 2011. Det har inte skett några be
tydande förändringar i riskfördelningen 
jämfört med vad som angavs i årsredovis
ningen.

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 12 procent eller 3 mdr 
till 34 (31) mdr. Inlåning från allmänheten 
ökade med 25 procent eller 12 mdr till 60 
(48) mdr. Emitterade värdepapper ökade 
med 49 procent eller 8 mdr till 24 (16) mdr 
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Länsförsäkringar Fondförvaltning
Fondvolymen ökade med 7 procent eller  
5 mdr till 69 (64) mdr, vilket främst för
klaras av en positiv värdetillväxt. Förvalt
ningen sker i 31 (33) investeringsfonder
med olika placeringsinriktning. Fonderna 
erbjuds för direktfondsparande, IPS, ISK,
Fondförsäkring och i PPMsystemet.  
Rörelseresultatet uppgick till 68 (72) Mkr.

mkr 2012-09-30 2011-09-30

balansomslutning 214 229

Förvaltad volym 69 105 64 285

Nettoinflöde –2 347 1 228

Provisionsnetto 227 196

rörelseresultat 68 72



marknad
Nyförsäljningen på livförsäkringsmark
naden har minskat kraftigt under året.  
Orsaken är att Investeringssparkonto, 
ISK, infördes vid årsskiftet som ett alter
nativ till kapitalförsäkringar, vilket har 
påverkat många fondförsäkringsbolag 
som varit aktiva på marknaden för kapi
talplaceringar. Länsförsäkringar, som har 
fokus på tjänstepensioner, har endast på
verkats marginellt av den stora förskjut
ningen som skett från kapitalförsäkring 
till ISK. En mycket stor del av Länsför
säkringar nyförsäljning inom livförsäk
ring avser pensionslösningar till företag 
som inte har kollektivavtal. Det är en 
marknad där behovet av individuell råd
givning är stort. Med utgångspunkt i kun
dens behov görs en behovsanalys, 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 
säljkår (inklusive franchisetagare) och 
försäkringsmäklare. 

affärsvolymer 
Total premieinkomst för fondförsäkring  
uppgick till 6 558 (4 893) Mkr. Den stora 
ökningen förklaras av ökade premiein
komster inom produktområdet tjänste
pensionsplaner. Inflyttat kapital stärkte 
premie inkomsten med 1 761 Mkr.

Inom Fondlivs största delmarknad, ej  
kollektivavtalad Tjänstepension, uppgick 
nyförsäljningen till 5 489 (5 733) Mkr. 
Försäljning för Reflex kapital minskar till 
421 (725) Mkr, med anledning av den nya 
sparformen investeringssparkonto. 

resultat och lönsamhet
Resultatet för Fondliv uppgick för sep
tember till 99 (131) Mkr. Skillnaden mot 
föregående år förklaras av en positiv 
skatte effekt under 2011 om 19 Mkr samt 
ökade driftskostnader under 2012. De 
ökade driftskostnaderna är till stor del av 
engångskaraktär och har avsett satsningar 
för att kunna svara för Länsförsäkringars 
samlade pensionserbjudanden sedan tradi
tionell förvaltning inte längre nytecknas.

fond- och garantiförvaltning
Länsförsäkringars fondutbud består av  
30 fonder med 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 ex
terna förvaltare. De externa fonderna ger 
ytterligare bredd och djup åt utbudet och 
har valts ut för att de presterar goda resul
tat jämfört med andra liknande fonder på 
marknaden. Avkastningen i fondsortimen
tet överträffade snittet i 12 av 15 fondkate
gorier per september, vilket är en förbätt
ring med två kategorier sedan årsskiftet. 
Under året har sju nya fonder valts in för 
att förbättra det externa utbudet. 

Vid sidan av fondförsäkring erbjuder 
Länsförsäkringar 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 ”pengarnatillbaka” 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 ytterligare 
avkastning. Garantiförvaltningen har hit
tills i år avkastat 1,5 procent. 

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 ris
ker som placeringsvalet medför. Bolaget 
ansvarar 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 viktigt mål för 
Länsförsäkringar Fondliv är att erbjuda 
fonder som levererar en så god avkastning  
som möjligt. Riskerna i verksamheten 
styrs medvetet. Styrning av risktagandet 
är en integrerad del i verksamhetsstyr
ningen.

Fondförsäkring
   Försäkringskapitalet ökade med 8 mdr sedan årsskiftet och uppgår  

till 60 mdr. Positiv avkastning och ökat premie- och kapitalinflöde från 
nya kunder är huvudförklaringen till ökningen. 

   totala premieinkomsten ökade med 35 procent och uppgår till  
6,6 (4,9) mdr. 

   resultatet uppgick till 99 (133) Mkr.

9  fondfÖrsäkring

länsförsäkringar fondliv

nyckeltal, mkr
2012-01-01 

–2012-09-30
2011-01-01 

–2011-09-30 Helår 2011

Premieinkomst 6 595 4 893 6 519

resultat efter skatt 99 133 297

Förvaltat kapital 59 503 49 006 52 100

Solvenskvot 2,5 2,5 2,7

balansomslutning 62 122 51 054 54 090



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. För länder med goda stats
finanser, däribland Sverige föll räntan 
kraftigt. Efter en uppgång under våren har 
nivån på de svenska långa räntorna åter 
fallit tillbaka. Den svenska tioåriga stats
obligationsräntan låg vid utgången av sep
tember på 1,46 procent. Under sommaren 
steg riskviljan generellt i marknaden med 
bland annat minskade kreditspreadar som 
följd vilket varit positivt för avkastningen 
i Länsförsäkringar Liv. 

Under året har räntekänsligheten varit låg 
tack vare att Länsförsäkringar Liv tidigt 
vidtog åtgärder för att minska risknivån i 
placeringsportföljen. Under tredje kvarta
let har arbetet med att ytterligare minska 
riskerna i placeringsportföljen fortsatt.

resultat och lönsamhet
Resultatet i Länsförsäkringar Livkoncer
nen uppgick till 2,7 (–18,5) mdr. De för
säkringstekniska avsättningarna (FTA) 
har påverkats negativt av att långa räntor 
fallit något under året. Fallande långa rän
tor har däremot varit positivt för kapital
avkastningen i och med att räntebärande 
placeringar stiger i värde när räntan faller. 
Kreditspreaden, skillnaden i ränta mellan 

placeringar med olika risknivå, har min
skat under året vilket varit positivt för  
totalavkastningen.

Totalavkastningen i traditionell för
valtning uppgick till 4,9 procent och kapi
talavkastningen netto i resultaträkningen 
6,2 mdr.

traditionell förvaltning
Inom traditionell livförsäkring görs pla
ceringarna normalt i noterade aktier och 
räntebärande värdepapper samt i fastig
heter och alternativa investeringar. För 
Länsförsäkringar Liv har marknadsut
vecklingen under 2011 och 2012 med 
framför allt fallande räntor inneburit att 
placeringsportföljen viktats om för att  
säkerställa en långsiktigt stabil avkastning  
för våra kunder. Andelen räntebärande 
tillgångar med långa löp tider har ökat lik
som andelen ränteplaceringar kopplade 
till svenska kronor. Samtidigt har andelen 
fastigheter och aktier minskats succesivt 
under hela 2012. Sista september 2012 var 
fördelningen i Länsförsäkringars traditio
nellt förvaltade portfölj 4 procent aktier, 
91 procent räntebärande värdepapper, 2 
procent fastigheter och 3 procent alterna
tiva investeringar. 

Avkastningen var för de olika tillgångs
slagen: Aktier 1,4 (–4,9) procent, ränte
bärande värdepapper 5,5 (8,9) procent, 
fastigheter 4,2 (4,1) procent och alternativa 
investeringar 3,8 (–6,1) procent. 
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i traditionell livförsäkring

–12

–8

–4

0

4

8

12

Sep
2012

Sep
2011

Sep
2010

Sep
2009

Sep
2008

%

Totalavkastning

Genomsnittlig återbäringsränta sedan 1985

Traditionell livförsäkring

   resultatet för Länsförsäkringar Liv uppgick till 2,7 (–18,5) mdr främst 
tack vare en positiv kapitalavkastning. Solvensgraden uppgick till 111 
(112) procent.

   Situationen på de finansiella marknaderna har präglats av fortsatt  
osäkerhet och Länsförsäkringar Livs strategi har varit försiktig i syfte  
att stärka resultat och nyckeltal. 

   ett flertal åtgärder har vidtagits för att säkerställa nyckeltalen. I place-
ringsportföljen har andelen räntebärande tillgångar med långa löptider 
ökat ytterligare samtidigt som andelen fastigheter och aktier minskat.

   totalavkastningen inom traditionell försäkring uppgick till 4,9 procent, 
ett resultat som till största delen genererats genom positiv avkastning 
på räntebärande placeringar.

länsförsäkringar liv

nyckeltal, mkr
2012-01-01 

–2012-09-30
2011-01-01 

–2011-09-30 Helår 2011

Premieinkomst, netto 3 252 5 129 6 178

kapitalavkastning, netto 6 303 –2 574 4 527

resultat efter skatt 2 724 –18 531 –13 063

Placeringstillgångar trad 109 655 108 707 108 649

Placeringstillgångar Nya Världen 12 957 11 918 12 564

balansomslutning 128 092 175 939 129 003

Solvens, % 111 112 111

konsolidering, % 110 108 109

Avkastning Nya Världen, % 9,1 –8,7 –3,8

totalavkastning traditionell livförsäkring, % 4,9 5,3 6,5

10  trAditionell fÖrvAltning
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nyckeltal i traditionell förvaltning
Solvensgraden uppgick den 30 september  
till 111 (112) procent motsvarande en  
solvenskvot om 2,6. Solvensgraden visar  
relationen mellan totalt kapital och till 
kunderna garanterat kapital medan sol
venskvoten utgör relationen mellan bola
gets kapitalbas och kapitalkrav. Solvens
kvoten och solvensgraden är mått som 
speglar bolagets förmåga att snabbt betala 
ut hela det garanterade kapitalet. Solven
sen påverkades under 2011 negativt av att 
skulderna till försäkringstagarna ökade 
kraftigt som en följd av fallande långa 
marknadsräntor.

Konsolideringsgraden uppgick till  
110 (108) procent. Konsolideringsgraden 
visar på ett livförsäkringsbolags kortsik
tiga förmåga att lämna återbäring. Måttet  
beskriver marknadsvärdet på bolagets 
tillgångar i relation till de garanterade 
åtagan dena och den preliminärt fördelade 
återbäringen. Skuldtäckningsgraden följer 
i stort solvensgraden men på en något lägre 
nivå eftersom samtliga tillgångar inte räk
nas som skuldtäckningsgilla. Skuldtäck
ningsgraden uppgick för privatpensioner 
till 110 (102) procent och för tjänstepen
sioner till 110 (102) procent. 

riskhantering 
Ett av de viktigaste målen för Länsför
säkringar Liv är att säkerställa att bolaget 
med marginal kan infria sina garanterade 
åtaganden till kunderna. Styrningen av 
risktagandet är därför en integrerad del i 
verksamhetsstyrningen och har som mål 
att en betryggande avvägning nås mellan 
förutsättningar för avkastning och risk
nivå.

Under de tre första kvartalen 2012 har 
oron på de finansiella marknaderna varit 
stor med historiskt låga räntor i Sverige. 
Tack vare att Länsförsäkringar Liv redan 
2011 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 fort 
stora variationer i räntan. Under 2012 har 
Länsförsäkringar Liv fullföljt de åtgärder  
för riskreduktion som inleddes under 2011 
och riskerna i placeringsportföljen har 
minskats ytterligare bland annat genom 
minskad exponering mot fastigheter och 
aktier.
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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 
fastig hetsmäklarkedjor genom att alltid 
vara lokalt förankrat.

Under perioden september 2011 till 
september 2012 såldes 4 172 villor, 6 979 
bostadsrätter och 641 fritidshus. Värdet 

på försäljningarna uppgick till 16,8 mdr. 
Försäljningen av villor och fritidshus  
resulterade under perioden i bottenlån i 
Länsförsäkringars bolåneinstitut på 1,4 
mdr fördelat på 1 045 affärer. Marknads
andelen uppgår till 8,6 procent. Av kunder 
med Länsförsäkringar som huvudbank 
har 93 procent även en försäkring och/
eller pensions sparande hos Länsförsäk
ringar.

Fastighetsförmedling

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
har 147 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.

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

antal sålda villor ocH fritidsHUs 
september 2011–september 2012

SkandiaMäklarna
2 340

Husman 
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resultat- och balansräkningar

sakförsäkring1)

resultaträkning, mkr
2012-01-01 

– 2012-09-30
2011-01-01 

– 2011-09-30 Helår 2011

Premieintäkt, efter avgiven återförsäkring 14 474 14 035 18 756

kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 520 662 801

Försäkringsersättningar, 
efter avgiven återförsäkring –11 016 –11 205 –14 711

Driftskostnader –2 965 –2 945 –4 088

Övriga tekniska intäkter/kostnader 86 65 98

skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 
före delägarrabatter 1 099 612 856

Återbäring och rabatter –146 –167 –449

skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  
efter delägarrabatter 953 445 407

total kapitalavkastning 2 249 –3 031 –1 373

kapitalavkastning överförd till 
försäkringsrörelsen –581 –662 –909

Övriga icke-tekniska kostnader –331 –271 –399

resUltat före  
bokslUtsdispositioner ocH skatt 2 289 –3 519 –2 273

balansräkning, mkr 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

tillgångar

Aktier och andelar 32 324 25 309 31 537

obligationer och  
andra räntebärande värdepapper 28 488 25 690 27 105

Övriga placeringstillgångar 6 864 6 416 6 790

summa placeringstillgångar 67 676 57 415 65 432

Återförsäkrares andel av  
försäkringstekniska avsättningar 7 089 715 6 380

Fordringar och andra tillgångar 5 720 10 712 5 599

kassa och bank 4 734 9 047 6 314

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 925 1 183 770

sUmma tillgångar 86 922 79 072 84 494

eget kapital,  
avsättningar ocH skUlder

eget kapital 27 656 24 871 26 011

Försäkringstekniska avsättningar  
(före avgiven återförsäkring) 46 410 39 904 44 784

Andra avsättningar och skulder 10 713 11 535 11 423

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 141 2 762 2 277

sUmma eget kapital,  
avsättningar ocH skUlder 86 922 79 072 84 494

1  Länsförsäkringars resultat inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 länsför-
säk ringsbolagen och Länsförsäkringar Ab-koncernen, exklusive liv- och bankkoncernerna. 
Mellan havanden mellan länsförsäk ringsbolagen och Länsförsäkringar Ab har eliminerats. 
Värdet och värdeförändringen av länsförsäkringsbolagens innehav av aktier i Länsför säkringar 
Ab och förlagslån, har eliminerats. Länsförsäkringar är varken i juridisk eller praktisk  
mening en koncern, utan en samverkan mellan 23 självständiga länsförsäkrings bolag som 
tillsammans äger Länsförsäkringar Ab.

De 23 länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar Ab- koncernen tillämpar godkända inter-
nationella redovisningsstandarder (IFrS).

Länsförsäkringsbolagens positiva resultateffekt relaterad till bankverksamheten är exkluderad 
i detta rörelseresultat eftersom hela värdeförändringen på Länsförsäkringar Ab-aktien elimi-
nerats i gruppredovisningen.

länsförsäkringar ab, koncernen

resultaträkning, mkr
2012-01-01 

– 2012-09-30
2011-01-01 

– 2011-09-30 Helår 2011

Premieintäkt, efter avgiven återförsäkring 3 058 3 018 4 006

räntenetto 1 591 1 294 1 782

kapitalavkastning, netto 59 26 –37

Övriga rörelseintäkter 2 849 2 602 3 699

summa rörelseintäkter 10 992 6 940 9 050

Försäkringsersättningar,  
efter avgiven återförsäkring –2 037 –2 279 –2 862

Övriga kostnader –8 275 –4 522 –5 904

summa kostnader –10 312 –6 802 –8 766

rörelseresultat 680 138 284

Skatt –156 –29 –72

periodens resultat 524 109 212

Periodens omräkningsdifferenser  
från utländsk verksamhet –2 2 –2

Periodens omvärdering av rörelsefastigheter 23 25 51

Periodens förändring i verkligt värde  
på finansiella tillgångar som kan säljas –13 106 167

Skatt hänförlig till komponenter  
avseende övrigt totalresultat –3 –35 –57

periodens totalresultat 6 99 159

balansräkning, mkr 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

tillgångar

Goodwill 2 034 341 2 035

Andra immateriella tillgångar 3 581 884 3 757

Materiella tillgångar 93 108 105

rörelsefastigheter 2 439 2 420 2 444

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings Ab 378 514 408

Aktier och andelar i intresseföretag 24 22 24

Återförsäkrares andel av  
försäkringstekniska avsättningar 7 092 6 933 6 385

Utlåning 145 751 129 110 134 011

Finansiella tillgångar 110 520 45 626 95 930

Övriga tillgångar 12 375 9 111 8 889

sUmma tillgångar 284 287 195 069 253 988

eget kapital,  
avsättningar ocH skUlder

eget kapital 13 732 10 039 13 202

efterställda skulder 900 1 014 900

Avsättning livförsäkring för vilka försäkringsta-
garen står placeringsrisken inom fondförsäkring 59 549 0 52 168

Försäkringstekniska avsättningar 21 450 21 271 20 369

emitterade värdepapper 110 161 102 620 100 391

Inlåning från allmänheten 59 205 47 158 49 323

Finansiella skulder 9 853 6 216 8 513

Övriga skulder 9 437 6 750 9 122

sUmma eget kapital,  
avsättningar ocH skUlder 284 287 195 069 253 988
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länsförsäkringar bank, koncernen

resultaträkning, mkr
2012-01-01 

– 2012-09-30
2011-01-01 

– 2011-09-30 Helår 2011

räntenetto  1 527  1 244  1 728 

Provisionsnetto –285 –311 –416 

Nettoresultat av finansiella poster  11  11  10 

Övriga rörelseintäkter  138  154  198 

summa rörelseintäkter  1 391  1 097  1 520 

Personalkostnader –291 –274 –351 

Allmänna administrationskostnader –536 –459 –652 

Övriga rörelsekostnader –72 –60 –83 

summa rörelsekostnader –899 –794 –1 086 

resultat före kreditförluster  492  303  434 

kreditförluster, netto –64 –38 –48 

sUmma rörelseresUltat  428  265  385 

Skatt –113 –70 –88 

periodens resUltat  316  195  298 

balansräkning, mkr 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

tillgångar

belåningsbara statsskuldväxlar  3 702  8 293  8 341 

Utlåning till kreditinstitut  4 390  2 892  1 706 

Utlåning till allmänheten  145 751  129 110  134 011 

obligationer och andra  
räntebärande värdepapper  32 106  23 117  20 628 

Immateriella tillgångar  441  412  439 

Materiella tillgångar  10  10  10 

Övriga tillgångsposter  5 547  4 592  4 921 

sUmma tillgångar  191 947  168 426  170 056 

eget kapital ocH skUlder

Skulder till kreditinstitut 2 305 2 114 2 192 

In- och upplåning från allmänheten  59 509 47 534 49 610 

emitterade värdepapper  111 136 103 524 101 279 

efterställda skulder 1 490 1 490 1 490 

Övriga skuldposter 10 574 7 436 9 153 

eget kapital 6 933 6 328 6 332 

sUmma eget kapital ocH skUlder 191 947 168 426 170 056 

länsförsäkringar fondliv

resultaträkning, mkr
2012-01-01 

– 2012-09-30
2011-01-01 

– 2011-09-30 Helår 2011

Premieinkomst, brutto 15 16 20

Premie för avgiven återförsäkring –1 –1 –1

premieinkomst, netto 14 15 18

Avgifter från finansiella avtal 317 304 397

kapitalavkastning, netto 3 435 –8 192 –6 148

Utbetalda försäkringsersättningar –16 –9 –8

Försäkringstekniska avsättningar –3 242 8 427 6 148

Driftkostnader –523 –484 –603

Andra tekniska intäkter och kostnader 319 299 0

försäkringsrörelsens tekniska resultat 304 359 184

Övriga intäkter och kostnader –1 –13 –8

Skatter –204 –215 121

periodens resUltat 99 131 297

balansräkning, mkr 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

tillgångar

Placeringstillgångar 59 890 49 059 52 217

Återförsäkrares andel av  
försäkringstekniska avsättningar 2 6 4

Fordringar 1 250 1 039 909

Övriga tillgångar, kassa och bank 28 18 6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 944 933 929

sUmma tillgångar 62 122 51 054 54 090

eget kapital ocH skUlder

eget kapital 1 519 1 254 1 420

Försäkringstekniska avsättningar 59 970 49 068 52 225

Avsättning för andra risker och kostnader 56 85 29

Depåer från återförsäkrade 4 7 4

Övriga skulder 567 637 410

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 4 2

sUmma eget kapital ocH skUlder 62 122 51 054 54 090
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länsförsäkringar liv, koncernen

resultaträkning, mkr
2012-01-01 

– 2012-09-30
2011-01-01 

– 2011-09-30 Helår 2011

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 3 252 4 835 6 178

Avgifter från finansiella avtal 0 304 336

kapitalavkastning netto 6 303 –2 551 4 527

Försäkringsersättningar –5 477 –3 591 –5 432

Övriga tekniska intäkter och kostnader 0 299 322

Förändring i försäkringstekniska avsättningar –633 –16 158 –16 699

Driftskostnader –285 –955 –1 462

försäkringsrörelsens tekniska resultat 3 161 –17 817 –12 229

Icke-tekniska kostnader –421 –710 –728

resultat före skatt 2 741 –18 531 –12 957

Skatt –18 0 –106

periodens resUltat 2 724 –18 531 –13 063

balansräkning, mkr 2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

tillgångar

Immateriella tillgångar 3 1 177 12

Placeringstillgångar 117 475 114 627 117 758

Placeringstillgångar för vilka försäkrings- 
tagaren bär placeringsrisken 0 49 006 164

Återförsäkrares andel av  
försäkringstekniska avsättningar 597 662 597

Fordringar 3 363 907 1 502

Andra tillgångar 5 911 7 310 7 279

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 743 2 250 1 691

sUmma tillgångar 128 092 175 939 129 003

eget kapital,  
avsättningar ocH skUlder

Aktiekapital 8 8 8

Fonder samt periodens resultat 12 062 9 882 10 843

Försäkringstekniska avsättningar 111 547 108 869 106 913

Avsättningar för livförsäkringar för vilka 
försäkringstagaren bär placeringsrisken 0 49 010 4 003

Avsättningar för andra risker och kostnader 105 194 179

Depåer från återförsäkrare 597 663 597

Skulder 3 444 6 907 5 745

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 328 405 716

sUmma eget kapital, 
avsättningar ocH skUlder 128 092 175 939 129 003



Kommande rapporter

bokslutskommuniké:
länsförsäkringar Bank ............................................. 6 februari, 2013

länsförsäkringar Hypotek ...................................... 6 februari, 2013

länsförsäkringar AB ................................................. 6 februari, 2013

LF
A

b
 k

om
m

un
ik

at
io

n 
0

6
6

8
2

 u
tg

 1
1

 2
0

1
2

-1
0

för ytterligare information, kontakta:

sten dunér, vd länsförsäkringar AB,  

08588 411 15, 073964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se

malin rylander leijon, cfo länsförsäkringar AB, 

08588 408 64, 073964 08 64, malin.rylanderleijon@lansforsakringar.se


