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Ägarförhållanden

Länsförsäkringar AB (publ) ägs till 100 
procent av 24 länsförsäkringsbolag och 
14 socken- och häradsbolag. Länsför-
säkringsgruppen utgörs av Länsförsäk-
ringar AB-koncernen tillsammans med 
de 24 länsförsäkringsbolagen.

Koncernstruktur

Länsförsäkringar AB strävar ständigt 
efter en effektiv och tydlig koncern-
struktur. Under perioden har två dotter-
bolag till Wasa Försäkring Run-Off AB 
sålts. Under 2009 kommer ytterligare 
justeringar av koncernstrukturen ske i 
syfte att förenkla och förtydliga. 

Förutom moderbolaget Länsförsäk-
ringar AB (publ) omfattar koncernen de 
helägda bolagen Länsförsäkringar Bank 
AB (publ) med dotterbolag, Länsförsäk-
ringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) 
med dotterbolag, Länsförsäkringar IT 
Center AB (publ) och Wasa Försäkring 
Run-Off AB. Utöver dessa fi nns två 
vilande bolag under likvidation. 

Länsförsäkringar Liv Försäkrings-
aktiebolag (publ) med dotterbolag är 
helägt av Länsförsäkringar AB, men 
konsolideras inte i koncernredovisningen 
eftersom bolagets resultat i sin helhet 
tillfaller försäkringstagarna. Under 2010 
är avsikten att omklassifi cera Länsförsäk-
ringar Liv till ett vinstutdelande bolag, 
varefter bolaget kommer att konsolideras.

Verksamhet

Länsförsäkringar AB-koncernen ska 
skapa förutsättningar för länsförsäkrings-
bolagen att bli framgångsrika på sina 
respektive marknader. Länsförsäkringar 
AB har tre huvudsakliga uppdrag:
•  Att bedriva affärsverksamhet inom 

sakförsäkring, livförsäkring och bank.
•  Att ge service till länsförsäkrings-

bolagen om det ger skalfördelar och 
effektivitet.

•  Att bedriva länsförsäkringsgruppens 
gemensamma strategiska utvecklings-
arbete.

I syfte att öka länsförsäkringsgruppens 
konkurrenskraft via ökad fokusering 

och sänkta kostnader har Länsförsäk-
ringar AB med dotterbolag en ny orga-
nisation från 1 januari 2009. Den består 
av tre affärsenheter med verksamhet inom 
sakförsäkring, livförsäkring och bank 
samt tre stödenheter för utveckling, IT 
och service.  Förändringen innebär att 
250 medarbetare har lämnat organisa-
tionen. Åtgärderna har resulte rat i lägre 
kostnader för länsförsäkringsbolagen 
och lägre driftkostnader exklusive pro-
visionskostnader i Länsförsäkringar 
AB-koncernen för jämförbara enheter.

RESULTAT FÖR KONCERNEN

Mkr

2009-01-01

–2009-06-30

2008-01-01

–2008-06-30

Försäkring 98 106

Bank 133 123

Kapitalförvaltning –57 –1 626

Övrig verksamhet –70 –204

Rörelseresultat 104 –1 601

Fördelningen av resultatet på verksam-
hetsgrenar har förändrats jämfört med 
tidigare rapporter. Kapitalförvaltning-
en redovisas som en egen rörelsegren 
och den serviceverksamhet som tidigare 
ingick i försäkringsrörelsen är överförd 
till övrig verksamhet. Se not 2. 

Försäkringsrörelsen  

Försäkringsrörelsens resultat inklusive 
kapitalavkastning överförd från fi nans-
förvaltningen uppvisar en vinst på 98 
(106) Mkr. I försäkringsrörelsen ingår 
en livförsäkringsaffär med ett resultat 
på –1 (–4) Mkr. 

Premieintäkten efter avgiven återför-
säkring har ökat med 20 procent och upp-
gick till 1 756 (1 458) Mkr. Volymökning-
en jämfört med motsvarande period före-
gående år beror på tillväxt inom verksam-
hetsområdena hälsa och djurförsäk ring 
samt förvärv av verksamhet. 1 juli 2008 
förvärvade Länsförsäkringar Sak För-
säkringsaktiebolag ett sakförsäkrings-
bolag och ett livförsäkringsbolag med en 
sammanlagd helårsvolym på 260 Mkr.

Försäkringsersättningar efter avgiven 
återförsäkring har ökat på grund av den 
ökade affärsvolymen och uppgick till 
–1 210 (–1 038) Mkr. Skadeutfallet har 

genomgående varit fortsatt gynnsamt 
under det första halvåret 2009. Skade-
procenten inklusive skadereglerings-
kostnader uppgick vid halvårsskiftet till 
76 (81) procent. Driftskostnadsprocenten 
minskade till 28 (30). 

Totalavkastningen på placeringstill-
gångar i försäkringsrörelsen uppgick 
till 1,2 (–7,0) procent. Räntebärande till-
gångar har avkastat 1,4 (1,9) procent och 
fastighetsinvesteringar 2,4 (5,0) procent. 

I juni 2009 tecknades avtal om för-
säljning av Länsförsäkringar Inter-
national Försäkringsaktiebolag till 
Gjensidige Forsikring BA. Affären är 
villkorad av Finansinspektionens god-
kännande och slutförs när tillstånd er-
hålls, vilket beräknas ske under andra 
halvåret 2009. Efter försäljningen upp-
hör hela verksamheten i Baltikum. Om-
fattningen av verksamheten framgår av 
not 3.

1 april såldes Återförsäkringsaktie-
bolaget Stockholm och Wasa Internatio-
nal Försäkringsaktiebolag till Compre 
Holdings Ltd. År 2008 hade de tillsam-
mans en premievolym på 4 Mkr och till-
gångar på 680 Mkr.

Bankrörelse 

Resultatet före kreditförluster uppgick 
till 162 (151) Mkr och efter kreditförlus-
ter till 133 (123) Mkr. Räntenettot ökade 
5 procent till 583 (553) Mkr och förklaras 
av ökade ut- och inlånings volymer till 
allmänheten och förbättrade upplånings-
kostnader. Utlåningsmargi nalerna har 
stabiliserats medan låga marknadsräntor 
medfört en minskad inlåningsmarginal.

Utlåningen till allmänheten ökade 
23 procent till 90 (73) mdr varav bostads-
utlåningen i dotterbolaget Länsförsäk-
ringar Hypotek ökade 16 procent till 61 
(51) mdr. Länsförsäkringar stärkte mark-
 nadsandelen för hushålls- och bostads-
utlåning till 3,7 (3,2) procent 30 juni 2009 
enligt SCB. Inlåningen från allmänheten 
ökade 15 procent till 37 (32) mdr. Mark-
nadsandelen för inlåning stärktes till 3,4 
(3,0) procent den 30 juni 2009 enligt SCB. 

Den förvaltade fondvolymen uppgick 
till 57 (56) mdr placerade i 30 (28) värde-
pappersfonder med olika inriktning. 

Kapitalavkastning 

Koncernens kapitalavkastning uppgick 
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till 167 (–1 513) Mkr för perioden. Därtill 
kommer värdeökning på rörelsefastig-
heter på 35 (73) Mkr som redovisas 
direkt till eget kapital.  

Osäkerheten har varit stor på fi nans-
marknaderna sedan årsskiftet men opti-
mismen har successivt ökat under våren 
i takt med att försämringstakten i eko-
nomin avtagit. Riskaptiten ökade under 
våren och utvecklingen på börserna har 
varit mycket stark sedan i mars. Place-
ringar i kort riskfri ränta ger låg avkast-
ning, vilket gör att investerare ökade 
risken igen i jakten på bättre avkastning. 
Centralbankers och regeringars ageran-
den i form av räntesänkningar och ka-
pitalstöd har också hjälpt fi nansmark-
naderna i rätt riktning liksom att det 
amerikanska banksystemet nu fungerar 
bättre. Under våren har långräntorna 
stigit, kreditspreadar gått ihop och kro-
nan stärkts mot de fl esta valutor. Under 
början av sommaren tappade börsen 
fart och utvecklades sidledes, samtidigt 
som de långa räntorna föll tillbaka.

Moderbolaget

Moderbolagets resultat efter fi nansiella 
poster uppgick till –44 (75) Mkr. De hu-
vudsakliga intäkterna består av service-
intäkter på 798 (677) Mkr. I det fi nansiella 
resultatet på 27 ( 197) Mkr ingår utdel-
ningar från dotterbolag med 30 (354) Mkr.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De risker som Länsförsäkringar AB-
koncernens och moderbolagets verksam-
heter medför, och hur de hanteras, har 
beskrivits i årsredovisningen för år 2008. 

Under första halvåret 2009 har de så 
kallade run off-bolagen inom skadeför-
säkring sålts och ingår inte längre i kon-
cernen. Vidare har strax efter halvårs-
skiftet avtal tecknats om försäljning av 
koncernens skadeförsäkringsverksam-
het i Lettland och Litauen. I övrigt be-
döms inte koncernens risker ha ändrats 
på något anmärkningsvärt sätt jämfört 
med det senaste årsskiftet. En förskjut-
ning av koncernens riskbild sker naturli-
gen kontinuerligt genom att skilda verk-
samheter utvecklas i olika takt, såsom 
exempelvis att koncernens bankverk-
samhet och djurförsäkringsverksamhet 
expanderar medan trafi kförsäkrings-
affären i huvudsak är överfl yttad till 

länsförsäkringsbolagen och de reserv-
volymerna därför krymper.

Transaktioner med närstående

Länsförsäkringar AB-koncernen har sam-
ma typ av avtal 2008 som är beskrivna i 
not till årsredovisningen 2008. De väsent-
ligaste transaktionerna med närstående 
för delårsperioden redovisas i not 4.

Resultatet av periodens verksamhet 
och den ekonomiska ställningen för Läns-
försäkringar AB-koncernen och moder-
bolaget den 30 juni 2009 framgår av 
efterföljande resultat- och balansräk-
ningar med tillhörande noter.

Uppgifterna i denna delårsrapport 
har inte granskats av bolagets revisorer. 

Länsförsäkringar AB-koncernen, Mkr 2009–06-30 2008-06-30 2008-12-31

Rörelseresultat 104 –1 601 –3 395

Periodens resultat 66 –1 159 –2 480

Räntabilitet, % 1) 1 –12 –29

Totala tillgångar 156 968 122 212 130 554

Eget kapital per aktie, kronor 1 205 1 423 1 186

Konsolideringskapital 2) 8 067 9 845 7 907

Konsolideringsgrad, % 218 315 252

Kapitalbas för det fi nansiella konglomeratet 11 149 14 120 11 868

Kapitalkrav för det fi nansiella konglomeratet 8 490 7 920 9 364

Försäkringsrörelsen 3)

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 1 633 1 341 2 793

Kapitalavkastning överförd från fi nansrörelsen 203 243 526

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 4) –1 120 –945 –1 775

Driftskostnader 5) –575 –551 –1 324

Övriga tekniska intäkter och kostnader 13 12 115

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 154 100 335

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat –1 –4 –8

Återstående kapitalavkastning –127 –1 584 –3 330

Övriga icke-tekniska kostnader –59 –33 –

Resultat före skatt –33 –1 455 –3 003

Premieinkomst före avgiven återförsäkring

Skadeförsäkring 3 000 2 536 5 385

Livförsäkring 174 117 203

Ekonomisk ställning

Placeringstillgångar 6) 15 725 17 672 15 717

Totalavkastning, % 7) 1,2 –7,0 –12,0

Driftskostnadsprocent 8) 28 30 36

Skadeprocent 9) 76 81 75

Totalkostnadsprocent 104 111 111

Bankrörelsen

Räntabilitet, % 4,4 4,6 4,9

Placeringsmarginal, % 1,0 1,2 1,3

Kapitaltäckningsgrad, % 10) 10,2 10,3 10,4

1)  Resultat före skatt plus övervärdesförändring i rörelse-
fastigheter minus schablonskatt 26,3 (28) procent 
i förhållande till genomsnittligt eget kapital justerat för 
utdelning. Halvårssiffror är ej årsuppräknade.

2)  Summan av eget kapital, uppskjuten skatt och förlagslån.
3)  Här ingår Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB-koncernen 

och Wasa Försäkring RunOff AB-koncernen. Sammanställ-
ningen följer uppställningsformen enligt Finansinspektio-
nens föreskrift där all kapital  avkastning inkluderas.

4) Exklusive skaderegleringskostnader.
5) Inklusive skaderegleringskostnader.
6)  Placeringstillgångar består av rörelsefastigheter, aktier och 

andelar i intresseföretag, förvaltningsfastigheter, lån till

koncernföretag, aktier och andelar, obligationer och andra 
räntebärande värdepapper, derivat (tillgångar och skulder), 
kassa och bank samt räntebärande långfristiga skulder.
7)  Totalavkastning beräknas som summan av all direkt-

avkastning och värdeförändring i placeringsportföljen, 
i förhållande till placeringstillgångarnas genomsnittliga 
värde under året.

8)  Exklusive skaderegleringskostnader enligt Finansinspek-
tionens anvisningar.

9)  Inklusive skaderegleringskostnader enligt Finansinspek-
tionens anvisningar.

10) Enligt övergångsregler för Basel II.

Nyckeltal
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Resultat- och balansräkning, koncernen

RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN

Mkr

2009-01-01

–2009-06-30

2008-01-01

–2008-06-30

Premieintäkter före avgiven återförsäkring 2 583,2 2 303,6

Återförsäkrares andel av premieintäkter –826,8 –845,2

Premieintäkter efter avgiven återförsäkring 1 756,4 1 458,4

Ränteintäkter 2 910,3 3 439,9

Räntekostnader –2 299,4 –2 845,2

Räntenetto 610,9 594,7

Kapitalavkastning, netto 166,8 –1 513,3

Provisionsintäkter 373,0 430,2

Övriga rörelseintäkter 1 127,8 1 220,1

Summa rörelseintäkter 4 034,9 2 190,0

Försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring –1 629,1 –1 463,8

Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar 419,4 425,7

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –1 209,7 –1 038,1

Provisionskostnader –661,6 –582,5

Personalkostnader –747,6 –760,9

Övriga administrationskostnader –1 179,8 –1 313,8

Kreditförluster –28,3 –28,5

Övriga kostnader –103,3 –66,9

Summa kostnader –3 930,5 –3 790,8

Rörelseresultat 104,5 –1 600,7

Skatt –38,1 441,5

PERIODENS RESULTAT 66,4 –1 159,3

Resultat per aktie före och efter utspädning, kronor 11 –184

Resultat per rörelsegren redovisas i not 2

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN

Mkr

2009-01-01

– 2009-06-30

2008-01-01

– 2008-06-30

Periodens resultat 66,4 –1 159,3

Övrigt totalresultat

Periodens omräkningsdifferenser 31,2 –41,8

Omvärdering av materiella anläggningstillgångar 34,6 71,3

Finansiella tillgångar som kan säljas 1,1 1,4

Kassafl ödessäkring – 13,0

Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat –9,4 –24,0

Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 57,6 19,8

Summa totalresultat för perioden 124,0 –1 139,5

Periodens summa totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 124,0 –1 139,5

BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN

Mkr 2009-06-30 2008-12-31

TILLGÅNGAR

Goodwill 371,6 350,6

Andra immateriella tillgångar 955,4 1 006,0

Uppskjuten skattefordran 576,3 600,8

Materiella tillgångar 95,3 100,7

Rörelsefastigheter 2 212,3 2 205,2

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 514,5 514,5

Aktier och andelar i intresseföretag 22,8 20,9

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 5 795,3 5 889,2

Förvaltningsfastigheter 282,0 280,2

Utlåning 89 631,8 78 563,8

Aktier och andelar 1 276,4 1 316,2

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 39 049,2 21 070,4

Derivat 1 909,7 2 761,6

Värdeförändring säkringsportföljer 934,5 1 131,9

Övriga fordringar 4 330,3 1 969,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 869,2 1 230,1

Kassa och banktillgodohavanden 8 056,5 11 542,7

Tillgångar som innehas för försäljning (not 3) 85,5 –

SUMMA TILLGÅNGAR 156 968,4 130 554,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 629,8 629,8

Övrigt tillskjutet kapital 4 801,3 4 801,3

Reserver 130,9 73,3

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 2 028,2 1 961,8

Eget kapital 7 590,1 7 466,2

Efterställda skulder 114,0 114,0

Försäkringstekniska avsättningar 19 981,5 20 104,4

Uppskjuten skatteskuld 939,0 927,9

Övriga avsättningar 254,3 425,1

Emitterade värdepapper 57 708,6 48 478,1

Inlåning från allmänheten 36 843,3 34 623,7

Skulder till kreditinstitut 25 544,4 9 112,6

Derivat redovisade som skulder 1 711,0 2 001,5

Värdeförändring säkringsportföljer 759,2 1 024,6

Aktuell skatteskuld 5,9 1,5

Övriga skulder 3 218,8 3 697,4

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 2 170,2 2 577,1

Skulder som innehas för försäljning (not 3) 128,2 –

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 156 968,4 130 554,0
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Mkr Aktiekapital

Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserade 

vinstmedel 

inkl periodens 

resultat Summa

Minoritets-

intressen

Totalt 

eget kapital

Ingående eget kapital 2008-01-01 629,8 4 801,3 188,1 4 757,0 10 376,1 0,0 10 376,1

Justering för ändrad redovisningsprincip –38,5 –38,5 –38,5

Justerat eget kapital 2008-01-01 629,8 4 801,3 188,1 4 718,5 10 337,6 0,0 10 337,7

Periodens totalresultat 19,8 –1 159,3 –1 139,5 –1 139,5

Utdelning med 44 kronor per aktie –277,1 –277,1 –277,1

Utgående eget kapital 2008-06-30 629,8 4 801,3 207,9 3 282,2 8 921,1 0,0 8 921,1

Ingående eget kapital 2009-01-01 629,8 4 801,3 73,3 1 961,8 7 466,2 – 7 466,2

Periodens totalresultat 57,6 66,4 124,0 124,0

Utgående eget kapital 2009-06-30 629,8 4 801,3 130,9 2 028,2 7 590,1 – 7 590,1

Antal aktier uppgår till 6 297 583.
Av det totala egna kapitalet är 5 504,8 (5 462,2) Mkr bundet eget kapital.

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN

Mkr

2009-01-01

– 2009-06-30

2008-01-01

– 2008-06-30

Kassafl öde av löpande verksamhet –12 597,5 –4 602,6

Kassafl öde av investeringsverksamhet –67,6 –136,8

Kassafl öde av fi nansieringsverksamhet 9 230,4 3 098,3

Periodens kassafl öde –3 434,7 –1 641,1

Likvida medel vid periodens början 11 542,7 6 915,8

Periodens kassafl öde –3 434,7 –1 641,1

Kursdifferens i likvida medel –0,6 –11,4

Likvida medel vid periodens slut 8 107,4 5 263,3

Likvida medel i tillgångar för försäljning –50,9 –

Kassa och bank enligt koncernens balansräkning 8 056,5 5 263,3
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NOT 2 RESULTAT PER SEGMENT

2009-01-01–2009-06-30, Mkr Försäkring Bank

Kapital-

förvaltning

Övrig 

verksamhet Elimineringar Totalt

Premieintäkter före avgiven återförsäkring 2 583,2 2 583,2

Återförsäkrares andel av premieintäkter –826,8 –826,8

Premieintäkter efter avgiven återförsäkring 1 756,4 1 756,4

Ränteintäkter 2 910,3 2 910,3

Räntekostnader externa –2 299,4 –2 299,4

Räntekostnader interna –28,0 28,0 –

Räntenetto 582,9 28,0 610,9

Kapitalavkastning extern, netto 208,2 60,3 –121,1 19,3 166,8

Kapitalavkastning intern, netto 47,4 –47,4 –

Provisionsintäkter 13,3 359,7 373,0

Övriga rörelseintäkter externa 62,8 64,6 42,4 900,2 57,8 1 127,8

Övriga rörelseintäkter interna 15,1 8,6 83,9 296,5 –404,1 –

Summa rörelseintäkter 2 055,8 1 076,1 52,6 1 196,8 –346,3 4 034,9

Försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring –1 629,1 –1 629,1

Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar 419,4 419,4

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –1 209,7 –1 209,7

Provisionskostnader externa –219,0 –442,6 –661,6

Provisionskostnader interna –0,1 –0,7 0,1 0,7 –

Personalkostnader externa –169,3 –148,2 –22,1 –408,0 –747,6

Personalkostnader interna –1,3 –3,2 –0,1 –0,2 4,8 –

Övriga administrationskostnader externa –165,7 –229,7 –50,0 –734,5 –1 179,8

Övriga administrationskostnader interna –139,4 –90,2 –36,8 –74,4 340,8 –

Kreditförluster –28,3 –28,3

Övriga kostnader –53,3 –50,0 –103,3

Summa kostnader –1 957,8 –942,9 –109,0 –1 267,0 346,3 –3 930,4

Rörelseresultat 98,0 133,2 –56,5 –70,2 – 104,5

Omvärdering rörelsefastigheter 34,6 34,6

Övrigt totalresultat 32,3

Totalresultat före skatt 98,0 133,2 –21,8 –70,2 – 171,5

Skatt –47,5

Summa totalresultat för perioden 124,0

Fördelning intäkter

Externa intäkter 2 040,6 1 067,5 –78,7 900,2 105,2 4 034,9

Interna intäkter 15,1 8,6 131,2 296,5 –451,5 –

Summa rörelseintäkter 2 055,8 1 076,1 52,6 1 196,8 –346,3 4 034,9

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningar 
av dessa utgivna av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), 
så som de antagits av EU. Därutöver tillämpas lagen om årsredovisning i försäkringsföretag 
(1995:1560) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2008:26. 
Koncernen följer även rekommendation RFR 1.2 Kompletterande redovisningsregler för kon-
cerner samt uttalanden utgivna av Rådet för Finansiell Rapportering.  

Delårsrapporten för koncernen och moderbolaget är upprättad i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering.

Nya eller reviderade IFRS och tolkningar 

De ändringar gällande från 1 januari 2009 som påverkat delårsrapporten är IAS 1 Utform-
ning av de fi nansiella rapporterna och IFRS 8 Rörelsesegment. 

I IAS 1 har regler om redovisning av resultatposter som redovisas direkt mot eget kapital 

tillkommit i form av en ny rapport om totalresultat. Även rapporten över förändringar i eget 
kapital har påverkats.

IFRS 8 är helt ny och ersätter den tidigare IAS 14 Segmentrapportering. Defi nitionen vad 
som klassifi ceras som segment har ändrats. Det som ska rapporteras ska överensstämma 
med de interna rapporter som företagets högsta verkställande beslutsfattare använder för 
att besluta om resursfördelning mellan rörelsegrenarna. I Länsförsäkringar AB-koncernen 
är det de rapporter koncernledningen får över resultatet i olika delar av koncernen som utgör 
underlag för segmentsrapporteringen. Redovisningsprinciperna behöver inte vara desamma 
som i koncernens legala rapporter men en avstämning ska göras mellan dem. Internhandel 
mellan segmenten ska framgå. 

IAS 14 utgick istället från rörelsegrenar eller geografi ska segment utifrån en modell 
baserad på risker och möjligheter. 

I övrigt har delårsrapporten för koncernen och moderbolaget upprättats enligt samma 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpades i årsredovisningen för 2008.

Noter till resultat- och balansräkning, koncernen
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NOT 2 RESULTAT PER SEGMENT, FORTSÄTTNING

2008-01-01–2008-06-30, Mkr Försäkring Bank

Kapital-

förvaltning

Övrig 

verksamhet Elimineringar Totalt

Premieintäkter före avgiven återförsäkring 2 303,6 2 303,6

Återförsäkrares andel av premieintäkter –845,2 –845,2

Premieintäkter efter avgiven återförsäkring 1 458,4 1 458,4

Ränteintäkter 3 439,9 3 439,9

Räntekostnader externa –2 887,1 41,9 –2 845,2

Räntekostnader interna –

Räntenetto 552,8 41,9 594,7

Kapitalavkastning extern, netto 243,0 3,7 –1 760,7 0,7 –1 513,3

Kapitalavkastning intern, netto 42,6 –42,6 –

Provisionsintäkter 6,2 424,0 430,2

Övriga rörelseintäkter externa 75,5 76,3 22,5 924,6 121,3 1 220,1

Övriga rörelseintäkter interna 29,2 100,1 598,0 –727,3 –

Summa rörelseintäkter 1 812,3 1 056,7 –1 595,6 1 522,6 –606,0 2 190,0

Försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring –1 463,8 –1 463,8

Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar 425,7 425,7

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –1 038,1 –1 038,1

Provisionskostnader externa –122,9 –459,6 –582,5

Provisionskostnader interna 5,2 –14,9 9,7 –

Personalkostnader externa –196,2 –156,6 –26,9 –381,2 –760,9

Personalkostnader interna –18,2 –1,1 –1,9 –4,6 25,8 –

Övriga administrationskostnader externa –210,5 –260,6 –62,1 –780,6 –1 313,8

Övriga administrationskostnader interna –113,8 –12,7 –26,8 –417,2 570,5 –

Kreditförluster –28,5 –28,5

Övriga kostnader 0,0 –66,9 –66,9

Summa kostnader –1 694,5 –934,1 –117,8 –1 650,5 606,0 –3 790,8

Rörelseresultat 117,9 122,6 –1 713,4 –127,9 – –1 600,7

Omvärdering rörelsefastigheter 71,3 71,3

Övrigt totalresultat –27,5

Totalresultat före skatt 117,9 122,6 –1 642,1 –127,9 – –1 556,9

Skatt 417,5

Summa totalresultat för perioden –1 139,5

Fördelning intäkter

Externa intäkter 1 783,1 1 056,7 –1 738,2 924,6 163,9 2 190,0

Interna intäkter 29,2 142,7 598,0 –769,9 –

Summa rörelseintäkter 1 812,3 1 056,7 –1 595,6 1 522,6 –606,0 2 190,0

Rörelsegren Försäkring avser skade- och livförsäkringsrörelse, liv utgör endast en mindre del. Även länsförsäkringsgruppens interna och externa återförsäkring samt avveckling av tidigare 
tecknad internationell återförsäkring ingår.

Rörelsegren Bank och Fond avser inlånings- och utlåningsverksamhet.

Rörelsegren Kapitalförvaltning avser koncernens kapitalavkastning med avdrag för bankens del samt den del som resultatmässigt överförs till försäkringsrörelsen enligt de principer 
som tillämpas i koncernens försäkringsbolag. Även kapitalförvaltningskostnader ingår. I den interna uppföljningen ingår även värdeförändring på rörelsefastigheter som annars redovisas direkt 
till eget kapital.

Rörelsegren Övrig verksamhet avser servicetjänster och administration av värdepappersfonder samt kostnader för gemensamma funktioner.

Uppdelningen i rörelsesegment har ändrats jämfört med motsvarande period föregående år. Det beror dels på att principerna i IFRS 8 Rörelsesegment gjorts om, dels på en ny organisation 
inom Länsförsäkringar AB-koncernen från 1 januari 2009. Jämförelsesiffrorna har följdändrats där så har varit möjligt. IFRS 8-ändringen innebär att segmentsrapporteringen ska följa den 
struktur som rapporteras till koncernledning och styrelse. Vissa servicekostnader och koncerngemensamma kostnader har till följd av detta fl yttats från Försäkring till Övrig verksamhet och 
kapitalförvaltnings verksamheten har brutits ut till en egen rörelsegren.

Omorganisationen har inneburit att den serviceverksamhet som tidigare bedrevs i försäkringsrörelsen nu ingår i Övrig verksamhet. Vidare har den värdepappersadministration som tidigare 
ingick i Bank fl yttats till Övrig verksamhet. De medarbetare som ansvarar för den överförda verksamheten är sedan 1 januari 2009 anställda i moderbolaget.
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NOT 3 TILLGÅNGAR OCH SKULDER SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING

Länsförsäkringar Sak AB och det norska försäkringsbolaget Gjensidige Forsikring BA under-
tecknade i juni 2009 ett avtal om försäljning av Länsförsäkringar International Försäkrings 
AB. Parterna inväntar godkännande från Finansinspektionen och lokala konkurrensmyndig-
heter. Affären förväntas bli genomförd under andra halvåret 2009. Länsförsäkringar Inter-
national Försäkrings AB bedriver sakförsäkringsverksamhet i  Lettland och Litauen under 
namnet Nordicia.

Verksamheten som ska avyttras har påverkat delårsrapporten med nedanstående belopp.

Tillgångar, Mkr 2009-06-30

Materiella tillgångar 0,2

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 1,0

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 45,1

Övriga fordringar 32,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7,1

Kassa och banktillgodohavande 50,9

Summa tillgångar 85,5

Skulder

Försäkringstekniska avsättningar 87,7

Övriga skulder 20,3

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 20,1

Summa skulder 128,2

Resultat, Mkr

2009-01-01

–2009-06-30

2008-01-01

–2008-06-30

Premieintäkter före avgiven återförsäkring 37,0 0,2

Återförsäkrares andel av premieintäkter –1,0 0,0

Premieintäkter efter avgiven återförsäkring 36,0 0,1

Kapitalavkastning, netto 0,3 0,8

Övriga rörelseintäkter 0,5 0,5

Summa rörelseintäkter 36,8 0,9

Försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring –33,5 –0,1

Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar – –

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –33,5 –0,1

Provisionskostnader –6,8 0,0

Personalkostnader –9,6 –5,6

Övriga administrationskostnader –27,1 –21,8

Övriga kostnader –53,3 –

Summa kostnader –130,3 –27,5

Rörelseresultat –93,5 –26,6

Skatt –5,6 7,3

PERIODENS RESULTAT –99,1 –19,2

I periodens resultat ingående avvecklingskostnader 
och omvärdering av tillgångar och skulder –79,1 –

NOT 4 NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Mkr

Intäkter 

jan–jun

Kostnader 

jan–jun

Fordringar

30 juni

Skulder 

30 juni

Närståendetransaktioner 2009

Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB-koncernen 264,4 0,5 27,6 15,1

Länsförsäkringsbolag 610,7 315,1 5 600,5 10 366,9

Närståendetransaktioner 2008

Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB-koncernen 100,2 228,0 41,8 18,2

Länsförsäkringsbolag 641,9 359,7 6 217,7 4 987,0

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



9  RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING / NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET

RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

Mkr

2009-01-01

–2009-06-30

2008-01-01

–2008-06-30

Nettoomsättning 797,8 676,5

Rörelsens kostnader

Externa kostnader –594,6 –633,0

Personalkostnader –274,3 –165,8

Rörelseresultat –71,0 –122,3

Resultat från fi nansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 29,8 354,0

Ränteintäkter och liknande poster 46,5 110,7

Räntekostnader och liknande poster –49,0 –267,9

Resultat efter fi nansiella poster –43,7 74,6

Skatt 19,3 78,2

Resultat efter skatt –24,4 152,8

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET

Mkr 2009-06-30 2008-06-30

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 40,2 47,8

Aktier och andelar i koncernföretag 6 678,0 6 242,0

Övriga anläggningstillgångar 2 392,8 3 346,4

Omsättningstillgångar 709,1 1 165,6

Kassa och bank 849,5 557,6

Summa tillgångar 10 669,6 11 359,4

EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 7 687,2 7 736,3

Avsättningar 43,3 52,3

Långfristiga skulder 114,0 2 957,2

Kortfristiga skulder 2 825,0 613,5

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 10 669,6 11 359,4

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR MODERBOLAGET

Mkr 2009-06-30 2008-06-30

Ingående eget kapital enligt balansräkning 
31 december året före delårsperioden 7 711,6 7 851,3

Utdelningar – –277,1

Värdeförändring säkring – 9,3

Periodens resultat –24,4 152,8

Eget kapital vid periodens utgång 7 687,2 7 736,3

Resultat- och balansräkning, moderbolaget

Noter till resultat- och balansräkning, 

moderbolaget

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt lagen om värdepappersmarknaden och års-
redovisningslagen (1995:1554). Bolaget tillämpar även rekommendation RFR 2.2 Redovis-
ning för juridiska personer samt uttalanden utgivna av Rådet för Finansiell Rapportering gäl-
lande för noterade företag.

Reglerna i RFR 2.2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen 
ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom 
ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan re-
dovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till 
IFRS som ska göras.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste års-
redovisningen.

NOT 2 NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Mkr

Intäkter 

jan–jun

Kostnader 

jan–jun

Fordringar

30 juni

Skulder 

30 juni

Närståendetransaktioner 2009

Koncernbolag 231,4 298,1 223,9 775,6

Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB-koncernen 93,3 0,4 6,5 0,4

Länsförsäkringsbolag 558,1 52,7 264,8 1 928,2

Närståendetransaktioner 2008

Koncernbolag 215,4 228,1 364,0 343,4

Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB-koncernen  109,1 30,2 9,0 0,0

Länsförsäkringsbolag 336,8 49,4 74,5 142,4

En större andel av Länsförsäkringar AB-koncernens fakturering till länsförsäkringsbolagen 
görs samordnat från moderbolaget från 1 januari 2009. Intäkterna beräknas till följd härav 
öka med cirka 500 Mkr för hela året 2009.

KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET

Mkr

2009-01-01

–2009-06-30

2008-01-01

–2008-06-30

Kassafl öde av löpande verksamhet –33,8 801,1

Kassafl öde av investeringsverksamhet –89,9 –540,5

Kassafl öde av fi nansieringsverksamhet – –277,1

Periodens kassafl öde –123,7 –16,5

Likvida medel vid periodens början 1 118,6 836,9

Periodens kassafl öde –123,7 –16,5

Likvida medel vid periodens slut 994,9 820,4

Moderbolagets likvida medel i Länsförsäkringar Bank –145,4 –262,8

Kassa och bank i moderbolagets balansräkning 849,5 557,6

Verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm 26 augusti 2009

Håkan Danielsson
Verkställande direktör
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För ytterligare information, kontakta:

Håkan Danielsson, vd, Länsförsäkringar AB, 08-588 400 00 

Sten Dunér, CFO, Länsförsäkringar AB, 08-588 411 15, 073-964 11 15 

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör, Länsförsäkringar AB, 

08-588 415 01, 070-579 70 66
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