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   Koncernens rörelseresultat uppgick till 293 (186) 
Mkr. Koncernens rörelseintäkter uppgick till 4 606 
(5 124) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick 
till 6 (4) procent. 

   Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick 
till 89 (57) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven åter-
försäkring uppgick till 1 180 (1 085) Mkr.  

   Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 
197 (136) Mkr. Räntenettot stärktes till 584 (544) Mkr.

   Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 
77 (59) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 2 328     
(2 742) Mkr. Provisionsintäkterna uppgick till 278 
(233) Mkr.

   Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 566 
(578) Mkr.

   Koncernens rörelseresultat uppgick till 293 (322) 
Mkr. Koncernens rörelseintäkter uppgick till 4 606 
(6 025) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick 
till 6 (5) procent.

   Eget kapital för koncernen ökade med 209 Mkr och 
uppgick till 15 392 (15 183) Mkr.

   Rörelseresultatet i sakförsäkringsrörelsen uppgick 
till 89 (203) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven 
återförsäkring uppgick till 1 180 (1 047) Mkr.

   Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 
197 (175) Mkr. Räntenettot uppgick till 584 (579) 
Mkr. Aff ärs volymerna ökade under kvartalet med 
7 mdr till 321 mdr.

   Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 
77 (70) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 2 328 
(2 129) Mkr. Provisionsintäkterna uppgick till 278 
(263) Mkr.

   Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 566 
(738) Mkr.

Första kvartalet 2014 jämfört 
med första kvartalet 2013

Första kvartalet 2014 jämfört 
med fjärde kvartalet 2013

29 APRIL 2014

sten Dunér, vd länsförsäkringar aB:

Kvartalet har präglats av volatilitet på 
de fi nansiella marknaderna. Året inled-
des med att svag amerikansk statistik 
och en oro kring utvecklingen på till-
växtmarknaderna fi ck världens börser 
att falla, även om kvartalet avslutades 
med en återhämtning. I Europa har vi 
sett signaler om en fortsatt försiktigt 
positiv ekonomisk utveckling. Fortsatt 
låg infl ation har ökat förväntningarna 
på fl er expansiva åtgärder från den eu-
ropeiska centralbanken, vilket har 
inneburit ytterligare en press nedåt på 
europeiska räntor. Även i Sverige har 
låg infl ation fortsatt att pressa ned kor-
ta räntor och även räntor med längre 
löptid har fallit. 

Resultatet i Länsförsäkringar AB-
koncernen  stärktes jämfört med före-
gående år och är i linje med årets 
målsättning. Samtliga aff ärer visade 
en resultatförbättring. Inom fondliv 
ökade det förvaltade kapitalet med 4 
procent och vi passerade 80 mdr. In-
låningen i banken ökade med 10 pro-
cent till 70 mdr.

Allt sedan Anders Borg meddelade 
regeringens planer på att slopa grupp-
registering av moms har Länsförsäk-
ringar lagt ett stort fokus på att påver-
ka förslaget. Förslaget snedvrider 
konkurrensen och drabbar Länsför-
säkringars federativa bolagsstruktur 
mer än andra. Vi tycker att förslaget är 

orimligt och vi ser det som vår skyldig-
het att vi står upp för våra kunder som 
också är våra ägare.

Vi får löpande kvitton på att vi mot-
svarar de förväntningar våra kunder 
har på oss. Nu senast visade Anseen-
debarometern att vi för sjätte året i 
rad är det varumärke inom den fi nan-
siella sektorn som åtnjuter det högsta 
förtroendet. Resultatet är ett bevis på 
att vi är tydliga med vilka värderingar 
vi står för och alltid utgår från våra 
kunders intressen. 
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Marknadskommentar 
Årets första kvartal präglades av volatili-
tet på de finansiella marknaderna. Ameri-
kansk konjunkturstatistik var svagare än 
väntat och överraskade marknaden nega-
tivt. Detta i kombination med en oro kring 
utvecklingen i tillväxtekonomierna ledde 
inledningsvis till att världens börser föll 
något för att i slutet av kvartalet i stort 
sett ha återhämtat sig. Japanska börsen av-
slutade däremot perioden något ner. Den 
exceptionellt kalla och stormiga vintern i 
USA förklarar till stora delar den svaga 
statistiken, som därmed ansågs vara en 
temporär försämring. Den amerikanska 
centralbanken fortsatte därför att dra ned 
på sina tillgångsköp. Trots detta föll den 
amerikanska 10-årsräntan från 2,5 till 2,1 
procent. Räntenedgången kan generellt 
förklaras av den något svagare statistiken 
men också av en global oro kring tillväx-
tekonomierna och ökade geopolitiska 
spänningar i Ukraina.

Från Europa kom signaler om en fort-
satt försiktigt positiv ekonomisk utveck-
ling medan inflationen fortsatte att vara 
oroväckande låg. Förväntningarna om yt-
terligare expansiva åtgärder från den eu-
ropeiska centralbanken ökade, vilket 
innebar ytterligare en press nedåt på euro-
peiska räntor. För svensk del signalerade 
konjunkturstatistiken ett överraskande 
starkt fjärde kvartal 2013 samtidigt som 
andra konjunkturindikatorer gav blandade 
signaler om den svenska ekonomin under 
början av 2014. Även i Sverige var infla-
tionen fortsatt låg, vilket pressade ned 
korta svenska räntor då sannolikheten för 
en ytterligare räntesänkning från Riks-
banken har ökat. Svenska räntor med 
längre löptider föll också, både till följd 
av dessa inhemska faktorer men även på-
verkade av fallet i de amerikanska och 
 europeiska långa räntorna. Svenska börsen 
utvecklades enligt samma mönster som 
världens övriga börser med fall i början av 
kvartalet och återhämtning i slutet av kvar-
talet. På kreditmarknaden komprimerades 
spreadarna under det första kvartalet, vilket 
antyder en ökad riskaptit hos investerarna. 
Svenska bostadsobligationers räntediffe-
rens mot statskurvan krympte under kvar-
talet. 

Första kvartalet 2014 jämfört med 
första kvartalet 2013
I rapporten kommenteras utvecklingen 
första kvartalet 2014 jämfört med första 
kvartalet 2013 om inte annat anges.

Koncernens resultat
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Koncernens rörelseresultat 

Rörelseresultatet uppgick till 293 (186) 
Mkr och stärktes framförallt till följd av  
resultatutvecklingen i banken, som visade 
ett ökat rörelseresultat med 45 procent. 
Även försäkringsaffärerna stärkte resulta-
ten jämfört med första kvartalet föregåen-
de år. Fondförsäkringsverksamhetens för-
valtade kapital ökade med 4 procent och 
resultatet stärktes till 77 (59) Mkr. Det för-
säkringstekniska resultatet inom sakför-
säkringsverksamheten stärktes till 86 (68) 
Mkr. Räntabiliteten på eget kapital för-
bättrades till 6 procent. 

Koncernens eget kapital
Under första kvartalet ökade koncernens 
eget kapital med 209 Mkr till 15 392 Mkr, 
vilket i sin helhet förklaras av periodens 
totalresultat.

Länsförsäkringar AB-koncernen är ett 
finansiellt konglomerat och omfattas av 
ett särskilt solvenstest. Överskottet i det 
solvenstestet minskade med 132 Mkr till  
3 486 Mkr till följd av växande affärsvo-
lymer. Om bankkoncernens delårsresultat 
hade kunnat räknas in hade överskottet 
uppgått till 3 639 Mkr.

sakförsäkring
Rörelseresultatet uppgick till 89 (57) Mkr 
en förbättring till följd av ett starkare 
 resultat för försäkringsrörelsen. Försäk-

ringsrörelsens tekniska resultat uppvisade 
en vinst på 86 (68) Mkr. Förbättringen 
förklaras främst av premiehöjningar, för-
ändringar i skadehanteringen och bestånds-
tillväxt inom den svenska smådjursaffären, 
ett positivt resultat för Agria International 
efter tidigare förluster samt av lägre kost-
nader för förvärvsavskrivningar och projekt.

Premieintäkterna efter avgiven åter-
försäkring uppgick till 1 180 (1 085) Mkr 
en ökning med 8,8 procent till följd av be-
ståndstillväxt och premiehöjningar inom 
Agrias smådjursaffär och sjukvårdsaffären.

Skadekostnadsprocenten ligger oför-
ändrad på 75 medan driftskostnadspro-
centen har förbättrats jämfört med före-
gående år och uppgick till 20,3 (22,3). 
Förbättringen beror på att driftskostna-
derna kunnat hållas oförändrade trots 
ökad affärsvolym. Totalkostnadsprocen-
ten har förbättrats till 94,8 (96,7).

Under det första kvartalet har merpar-
ten av placeringarna varit räntebärande 
tillgångar. Avkastningen exklusive av-
kastning från nominella och reala rän-
teobligationer, som innehas i syfte att 
hedga den diskonterade skadelivräntere-
serven, uppgick till 0,7 (0,5) procent. Rän-
teportföljen tillsammans med fastigheter 
står för huvuddelen av avkastningen. 
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FörsäKringsteKnisKt resultat  

I februari tog Länsförsäkringar Saks styrelse 
beslut om att erbjuda länsförsäkringsbola-
gen att ta över trafikaffär i avveckling, in-
klusive den skadelivränterörelse som är 
förknippad med trafikaffären. Erbjudandet 
är nu under behandling hos respektive 
länsförsäkringsbolag innan ansökan om 
att verkställa beståndsöverlåtelsen kan 
lämnas till Finansinspektionen.
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Bank
Rörelseresultatet ökade med 45 procent 
till 197 (136) Mkr, vilket förklaras av ett 
förbättrat nettoresultat av finansiella poster, 
ett ökat räntenetto och ökade provisions-
intäkter. Räntenettot ökade 7 procent till 
584 (544) Mkr främst till följd av ökade 
volymer. Nettoresultat av finansiella pos-
ter förbättrades till  -1 (-48) Mkr och för-
klaras av positiva effekter i förändringar 
av verkligt värde och återköp av egen 
skuld. Provisionsnettot uppgick till -79 
(-64) Mkr. Rörelsekostnaderna ökade med 
10 procent till 345 (312) Mkr.  

Från den 1 januari 2014 tillämpas i 
bankkoncernen en förändrad kreditreser-
veringsmodell som på ett mer rättvisande 
sätt visar kreditrisken i förhållande till 
länsförsäkringsbolagen i enlighet med av-
talsmässiga villkor. Kreditförlusterna är 
fortsatt mycket låga och uppgick netto till 
16 (33) Mkr, vilket motsvarar en kredit-
förlustnivå på 0,04 (0,08) procent. Reser-
verna uppgick till 423 (370) Mkr, vilket 
motsvarar reserver i förhållande till utlå-
ning på 0,25 (0,23) procent. K/I-talet före 
kreditförluster stärktes till 0,62 (0,65) och 
K/I-talet efter kreditförluster stärktes till 
0,65 (0,72). 

Räntabiliteten på eget kapital uppgick 
till 7,5 (5,9) procent. 
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 Rörelseresultat   Räntabilitet på eget kapital

rörelseresultat och räntaBilitet  
på eget Kapital

Affärsvolymerna ökade med 7 mdr till 
321 mdr under första kvartalet. Inlåning 
från allmänheten ökade med 10 procent till 
70 (63) mdr och marknadsandelen stärktes 
till 4,6 (4,4) procent per 28 februari 2014.  

Fondvolymen ökade med 19 procent till 
88 (74) mdr. Månadssparande i fond hade 
en god utveckling liksom fondflytt, indivi-
duellt pensionssparande (IPS) och antalet 

värdepappersdepåer. Utlåningen ökade med 
7 procent till 163 (152) mdr. Bostadsutlå-
ningen i Länsförsäkringar Hypotek ökade 
med 9 procent till 114 (104) mdr och mark-
nadsandelen för hushållsutlåning uppgick 
till 5,0 (4,9) procent per 28 februari 2014. 

0

50

100

150

200

250

300

350

Mars
2014

Mars
2013

Mars
2012

Mars
2011

Mars
2010

Mdr

Affärsvolym totalt

Fond

Övrig utlåning, bank 
och Wasa Kredit

InlåningLantbruksutlåning

Bolån

aFFärsvolyM

Upplåning och likviditet
Emitterade värdepapper ökade med 10 
procent till 130 (118) mdr, varav icke sä-
kerställd upplåning uppgick till 23 (22) 
mdr och säker ställda obligationer uppgick 
till 105 (90) mdr.

Bankkoncernen har en låg refinansie-
ringsrisk och en välfördelad förfallostruk-
tur på upplåningen. Långfristig finansie-
ring sker på kapitalmarknaden genom 
säkerställda obligationer och icke säker-
ställda obligationer. Diversifiering i kon-
cernupplåningen sker genom emissioner i 
såväl SEK, EUR, CHF som NOK. I mars 
emitterade Länsförsäkringar Hypotek 
framgångsrikt 500 MEUR Euro Covered 
Bond-programmet på 7 års löptid.

Säkerställda obligationer emitterades 
med en volym motsvarande nominellt 9,5 
(3,7) mdr, återköpta säkerställda obligatio-
ner uppgick till nominellt 2,9 (1,5) mdr 
och förfall av säkerställda obligationer 
uppgick till nominellt 1,1 (2,3) mdr under 
perioden.

Länsförsäkringar Bank emitterade un-
der perioden icke säkerställda obligationer 
om nominellt 4,8 (8,1) mdr.

Likviditetsreserven uppgick till 52,0 
(43,6) mdr, och är placerad i värdepapper 
med mycket hög kreditkvalitet som är be-
låningsbara hos Riksbanken och i före-
kommande fall i ECB. Genom att utnyttja 

likviditetsreserven kan kontrakterade åta-
ganden mötas utan ny upplåning på kapi-
talmarknaden i cirka två år. Bankkoncer-
nens likviditetstäckningsgrad (LCR) 
uppgick till 428 (205) procent den 31 mars  
och till i genomsnitt 251 (250) procent un-
der det första kvartalet 2014.

Kapitaltäckning
Bankkoncernen tillämpar reglerna om in-
tern riskklassificering (IRK). Den avance-
rade riskklassificeringsmetoden används 
för alla hushållsexponeringar och för fö-
retags- och lantbruksexponeringar upp till 
5 Mkr. Grundläggande IRK-metod an-
vänds för företags- och lantbruksexpone-
ringar över 5 Mkr och schablonmetoden 
används för övriga exponeringar. Den 31 
mars 2014 bestod låneportföljen till 88 
procent av hushållskrediter riskklassade 
enligt avancerad IRK-metod.

I beräkningar av riskvägda tillgångar
enligt CRR tillkommer krav för CVA-risk 
(Credit Valuation Adjustment) avseende 
OTC-derivat. Riskvägda tillgångar för 
denna post uppgick i bankkoncernen till  
2 171 Mkr. Vidare påverkades de riskväg-
da tillgångarna av artikel 501 i CRR avse-
ende kreditriskexponering mot små och 
stora företag. Detta krav minskade de 
riskvägda tillgångarna med 2 563 Mkr 
den 31 mars 2014.

Kärnprimärkapitalrelationen enligt 
Basel III uppgick till 14,1 procent. Pri-
märkapitalet uppgick till 7 249 Mkr och 
primärkapitalrelationen uppgick till 14,1  
procent. Kapitalbasen var 9 578 Mkr och 
kapitaltäckningsgraden uppgick till 18,6 
procent.

I och med ikraftträdandet av CRR 
(575/2013) träffas Länsförsäkringar Bank 
av en förändring av reglerna beträffande 
rapportering av kapitaltäckning med avse-
ende på konsolideringsnivån för rapporte-
ringen. Enligt CRR ska den konsoliderade 
situationen förutom bankgruppen även in-
kludera det blandade finansiella moder-
holdingföretaget Länsförsäkringar AB. 
Enligt den nya konsolideringsnivån skulle 
kärnprimärkapitalrelationen uppgå till 
11,3 procent och kapitaltäckningsgraden 
till 15,0 procent. För att bättre återspegla 
den verkliga risken och kapitalsituationen 
i bankgruppen har Länsförsäkringar Bank 
ansökt om undantag enligt CRD IV hos 
 Finansinspektionen. Besked kring detta har 
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Fondförvaltning
Närmare 80 procent av fondlivs fonder ut-
vecklades positivt under det första kvartalet. 
I tre fonder låg värdeutvecklingen över 10 
procent efter första kvartalet. Bäst gick 
det för aktiefonder som placerar i svenska 
aktier, främst fastigheter och småbolag. 
Den näst bästa fonden var dock en Indien-
fond. Fonder inriktade på Ryssland och 
Östeuropa samt japanfonder har utveck-
lats negativt under kvartalet.

I mars lanserades tre nya fonder skräd-
darsydda för pension som har tagits fram i 
samarbete med Länsförsäkringars eget 
fondbolag, Enter Fonder och Lannebo 
Fonder. Fonderna riktar sig till kunder 
som vill göra ett val som håller över tid 
och förenklar för kunder som inte vill be-
höva bevaka sitt sparande och byta fonder. 
Fonderna har något lägre risk än en aktie-
fond för att pensionssparandet ska utvecklas 
jämnt och tryggt, men utan att ge avkall 
på avkastning. 

rating
Länsförsäkringar ABs kreditbetyg är A3/
Stable från Moody ś. Länsförsäkringar 
Banks kreditbetyg är A3/Stable av Moody ś. 
Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda 
obligationer har högsta kreditbetyg, Aaa 
från Moody ś och AAA/Stable från Stan-
dard & Poor ś. Länsförsäkringar Saks 
 betyg av Moody ś är A2/stable.

Bolag institut
långfristig 
rating

Kortfristig 
rating

Länsförsäkringar AB Standard & 
Poor’s A–/Stable

Länsförsäkringar AB Moody’s A3/Stable

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

Länsförsäkringar Bank Moody’s A3/Stable P–2

Länsförsäkringar 
Hypotek 1)

Standard & 
Poor’s AAA/Stable

Länsförsäkringar 
Hypotek 1) Moody’s Aaa

Länsförsäkringar Sak Standard & 
Poor’s A/Stable

Länsförsäkringar Sak Moody’s A2/Stable

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.

väsentliga händelser efter 
delårsperiodens slut

Inga väsentliga händelser efter delårs-
periodens slut.

vid upprättande av denna delårsrapport 
ännu inte erhållits. Skulle undantag inte be-
viljas är ägarens avsikt att tillskjuta kapital 
så att Länsförsäkringar Bank enligt den 
nya konsolideringsmetoden fortsätter att 
vara välkapitaliserad.

Fondförsäkring
Resultatet för fondlivbolaget stärktes till 
77 (59) Mkr. Intäkterna från kundavgifter 
på fondförsäkringsavtal ökade med 18 
procent och uppgick till 140 Mkr. Förvalt-
ningsersättningarna uppgick till 135 Mkr 
och ökade med 18 procent. Driftskostna-
derna uppgick till 273 Mkr och ligger 84 
Mkr över samma period föregående år. 
Ökningen av driftskostnader förklaras 
främst av övertagande av personal i sam-
band med bildandet av gemensam livser-
vice inom länsförsäkringsgruppen. Ök-
ningen av driftskosnader för livservice 
kommer att mötas av ökade intäkter i 
motsvarande omfattning.

Det förvaltade kapitalet för liv- och 
pensionsförsäkringskunderna uppgick till 
80,5 mdr en ökning med 4 procent, vilket 
förklaras av god avkastning och av att 
nettoinflödet under kvartalet har varit 
 positivt.  
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Förvaltat Kapital

Premieinkomsten uppgick till 2 328 Mkr, 
en försämring med 414 Mkr. Det beror på 
att inflyttat kapital inte har varit lika stort 
som första kvartalet föregående år, inflyttat 
kapital uppgick till 413 (804) Mkr. Den 
största delen av premieinflödet redovisas 
över balansräkningen. Premieinkomsten i 
resultaträkningen uppgick till 25 (10) Mkr 
och avser den del av premierna som inne-
håller försäkringsrisk. 

verksamhetens risker och 
osäkerhetsfaktorer

Koncernens verksamhet inom bank och 
försäkring ger upphov till olika typer av 
risker, där kreditrisken inom bankkoncer-
nen samt marknadsrisker och försäkrings-
risker hänförbara till koncernens sakför-
säkrings- och fondlivbolag utgör 
merparten av riskerna.

Kreditrisken inom banken påverkas av 
det makroekonomiska läget i Sverige ef-
tersom all utlåning sker i Sverige. 

Marknadsrisker uppstår framför allt i  
Fondliv genom att det indirekt finns en 
exponering mot marknadsrisk då intäkterna 
i fondförsäkringsverksamheten är beroende 
av utvecklingen på finansmarknaden. 
Skadeförsäkringsbolagets marknadsrisk 
uppstår genom placeringsbeslut om hur 
placeringstillgångar förvaltas.

Livförsäkringsrisker hänförs framför 
allt från annullationsrisken i fondlivbolaget. 

Marknads- och försäkringsriskerna i 
sakförsäkrings- och fondförsäkringsverk-
samheten hålls på en stabil och kontrolle-
rad nivå.

De risker som uppstår direkt i moder-
bolaget är primärt hänförliga till bolagets 
finansiering, placering av likviditet och 
den affärsstödjande verksamhet som be-
drivs för dotterbolagen och länsförsäk-
ringsbolagens räkning. Anpassningen 
inom koncernens försäkringsbolag till 
Solvens II-reglerna har fortsatt under 
kvartalet. En mer ingående beskrivning 
av de risker koncernen och moderbolaget 
är exponerade mot samt hur dessa risker 
hanteras finns beskrivna i årsredovisning 
2013. Det har inte skett några betydande 
förändringar i riskbilden för koncernen el-
ler i moderbolaget under kvartalet och det 
som då angavs i årsredovisningen 2013.

transaktioner med närstående
Länsförsäkringar AB-koncernen hade sam-
ma typ av avtal 2014 som är beskrivna i 
not till årsredovisningen 2013. De väsent-
ligaste transaktionerna med närstående 
för delårs perioden redovisas i not 3 för 
koncernen och i not 2 för moderbolaget.
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Första kvartalet 2014 jämfört  
med fjärde kvartalet 2013

Rörelseresultatet för koncernen uppgick 
till 293 (322) Mkr.

Sakkoncernens rörelseresultatet upp-
gick till 89 (203) Mkr. Det lägre resulta-
tet under första kvartalet beror dels på att 
avvecklingsvinster främst inom gruppliv- 
och sjukvårdsaffären och ett positivt re-
sultat i slutavräkning för trafikförsäk-
ringsföreningens trafikaffär redovisades 
under fjärde kvartalet, samt på en något 
lägre kapitalavkastning under första 
kvartalet. Jämfört med kvartal 4 har ska-
dekostnadsprocenten och totalkostnads-
procenten därmed försämrats. Premiein-
täkterna efter avgiven återförsäkring 
uppgick till 1 180 (1 047) en ökning med 
12,7 procent till följd av beståndstillväxt 
och premiehöjningar inom Agrias Små-
djursaffär och Sjukvårdsaffären.  

Bankkoncernens rörelseresultat ökade 
till 197 (175) Mkr. Räntabiliteten på eget 
kapital uppgick till 7,5 (6,9) procent. Rö-
relseintäkterna ökade med 2 procent till 
557 (547) Mkr. Räntenettot ökade med 7 
procent till 584 (579) Mkr och place-
ringsmarginalen uppgick till 1,07 (1,09) 
procent. Provisionsnettot uppgick till  
–79 (–49) Mkr. Nettoresultat av finansiel-
la poster förbättrades till –1 (–36) Mkr 
och förklaras av positiva effekter i för-
ändringar av verkligt värde och återköp 

av egen skuld. Från den 1 januari 2014 
tillämpas kassaflödessäkring, vilket har 
effekt på nettoresultat av finansiella poster. 

Fondlivs resultat för första kvartalet 
uppgick till 77 Mkr jämfört med 70 Mkr 
fjärde kvartalet. Premieinkomsten upp-
gick till 25 Mkr för första kvartalet 
2014, vilket är 2 Mkr bättre än förra 
kvartalet. Avgifterna uppgick till 140 
Mkr för första kvartalet vilket är 10 Mkr 
bättre än föregående kvartal. Förvalt-
ningsersättningarna uppgick till 135 
(133) Mkr. Anledningen till högre avgif-
ter och förbättrade förvaltningsersätt-
ningar är främst det högre förvaltade ka-
pitalet.

Moderbolagets resultat första kvartalet 
2014 jämfört med första kvartalet 
2013
Moderbolagets resultat efter finansiella 
poster uppgick till 532 (-33) Mkr. Det för-
bättrade resultatet berodde främst på ut-
delningar från dotterbolag 566 (-) Mkr. 
Intäkterna minskade och uppgick till 566 
(578) Mkr. 

Resultatet av periodens verksamhet och den 
ekonomiska ställningen för Länsförsäk-
ringar AB-koncernen och moderbolaget  
31 mars 2014 framgår av efterföljande 
 finansiella rapporter med tillhörande  noter 
för koncernen och moderbolaget. 
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Länsförsäkringar AB-koncernen
Kv 1 

2014
Kv 1 

2013
Kv 4 

2013
Helår 
2013

Mkr

Koncernen     

Rörelseresultat 293 186 322 923

Periodens resultat 241 150 220 682

Räntabilitet på eget kapital, % 1) 6 4 5 5

Totala tillgångar, mdr 339 307 323 323

Eget kapital per aktie, kronor 1 579 1 497 1 557 1 557

Konsolideringskapital 2) 18 229 17 339 18 031 18 031

Konsolideringsgrad, % 3) 443 424 427 427

Kapitalbas för det finansiella konglomeratet 4) 16 729 16 169 16 391 16 391

Erforderligt kapitalkrav för det finansiella konglomeratet 13 243 12 724 12 773 12 773

Försäkringsrörelsen 5)

Skadeförsäkringsrörelsen

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 1 033 938 1 020 3 905

Kapitalavkastning ’överförd från finansrörelsen 29 35 40 152

Försäkringsersättningar  
(efter avgiven återförsäkring) 6) –769 –647 –675 –2 613

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 89 61 94 351

Premieinkomst skadeförsäkring

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 2 736 2 713 1 351 5 949

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring 1 549 1 455 762 4 009

Livförsäkringsrörelsen

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) 169 154 47 279

Avgifter avseende finansiella avtal 140 119 130 501

Kapitalavkastning netto 12 11 35 62

Försäkringsersättningar  
(efter avgiven återförsäkring) –55 –33 8 –91

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 321 220 120 484

Försäkringsrörelsens rörelseresultat 7) 166 116 274 675

Nyckeltal

Omkostnadsprocent 8) 25 32 28 28

Driftskostnadsprocent 9) 20 25 22 21

Skadeprocent 10) 74 75 73 73

Totalkostnadsprocent 94 101 95 95

Förvaltningskostnadsprocent, livförsäkringsrörelsen 11) 1 1 1 1

Direktavkastning, % 12) 0,0 0,1 0,5 0,8

Totalavkastning, % 13) 1,2 –0,1 0,8 –0,6

Totalavkastning, % 14) 0,7 0,5 1,3 3,1

Ekonomisk ställning

Placeringstillgångar, mdr 15) 17 17 17 17

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär 
risken, mdr 79 67 78 78

Försäkringstekniska avsättningar  
(efter avgiven återförsäkring), mdr 14 15 14 14

Nyckeltal

Fortsättning nästa sida
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Länsförsäkringar AB-koncernen
Kv 1 

2014 
Kv 1 

2013 
Kv 4 

2013 
Helår 
2013

Bankrörelsen     

Räntenetto 584 544 579 2 230

Rörelseresultat 197 136 175 647

Periodens resultat 153 106 118 479

Räntabilitet på eget kapital, % 16) 7 6 7 7

Totala tillgångar, mdr 224 205 213 213

Eget kapital 8 407 7 632 8 288 8 288

K/I-tal före kreditförluster 17) 0,62 0,65 0,62 0,63

Placeringsmarginal, % 18) 1,07 1,08 1,09 1,06

Primärkapitalrelation enligt Basel III, % 19) 14,1 14,1 14,7 14,7

Kapitaltäckningsgrad enligt Basel III, % 20) 18,6 18,3 18,7 18,7

Kreditförlustnivå i förhållande till utlåning, % 21) 0,04 0,08 0,08 0,08

Nyckeltal, fortsättning

1)  Rörelseresultat minus schablonskatt 22,0 procent i förhållande till genomsnittligt eget kapital justerat för ka-
pitaltillskott.

2)  Summan av eget kapital, förlagslån och uppskjuten skatt.
3)  Konsolideringskapital i förhållande till 12 månaders premieinkomst efter avgiven återförsäkring.
4)  Det finansiella konglomeratet består av moderbolaget Länsförsäkringar AB, samtliga försäkringsföretag i kon-

cernen, Länsförsäkringar Bank AB, Wasa Kredit AB, Länsförsäkringar Hypotek AB och Länsförsäkringar Fond-
förvaltning AB. I det finansiella konglomeratet ingår också Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB trots att Läns-
försäkringar Liv-koncernen inte konsolideras i Länsförsäkringar AB-koncernen. Kapitalbasen beräknas enligt 
sammanläggningsmetoden. Enligt Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

5)  Försäkringsrörelsens resultat, nyckeltal och ekonomisk ställning redovisas enligt lag om årsredovisning i försäk-
ringsföretag och  Finansinspektionens författnings samling FFFS 2008:26.

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

kapitalavkastning och övriga icke-tekniska intäkter och kostnader.
8)  Driftskostnader och skaderegleringskostnader i procent av premieintäkter efter avgiven återförsäkring. Avser en-

dast skadeförsäkring.
9)  Driftskostnader i procent av premieintäkter efter avgiven återförsäkring. Avser endast skadeförsäkring. Exklusive 

skaderegleringskostnader enligt Finansinspektionens föreskrift.
10)  Försäkringsersättningar i procent av premieintäkter efter avgiven återförsäkring. Avser endast skadeförsäkring. 

Inklusive skaderegleringskostnader enligt Finansinspektionens föreskrift.
11)  Driftskostnader och skaderegleringskostnader i förhållande till det genomsnittliga värdet på placeringstillgång-

ar, placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisk och likvida medel.
12)  Direktavkastning beräknas som summan av hyresintäkter från fastigheter, ränteintäkter, räntekostnader, utdel-

ningar på aktier och andelar, förvaltningskostnader i kapitalförvaltningen samt driftskostnader i fastigheter, i 
förhållande till placeringstillgångarnas genomsnittliga värde under perioden. Avser skadeförsäkring och livför-
säkring.

13)  Totalavkastning beräknas som summan av direkt avkastning och värdeförändring i placeringsportföljen, i för-
hållande till placeringstillgångarnas genomsnittliga verkliga värde under perioden. Avser skadeförsäkring och 
livförsäkring.

14)  Totalavkastning beräknas som summan av direkt avkastning och värdeförändring i placeringsportföljen, exklu-
sive avkastning från realränteobligationer som innehas i syfte att hedga den diskonterade skadelivränteport-
följen, i förhållande till placeringstillgångarnas genomsnittliga verkliga värde under perioden. Avser skadeför-
säkring och livförsäkring.

15)  Placeringstillgångar består av rörelsefastigheter, aktier och andelar i intresseföretag, förvaltningsfastighe-
ter, lån till koncernföretag, aktier och andelar, obligationer och andra räntebärande värdepapper, derivat (till-
gångar och skulder), likvida medel samt ränte bärande skulder.

16)  Rörelseresultat med avdrag för schablonskatt på 22,0 procent i relation till genomsnittligt eget kapital, jus-
terat för värdeförändringar på finansiella tillgångar som redovisas över eget kapital.

17)  Summa kostnader före kreditförluster i förhållande till summa intäkter.
18)  Räntenetto i relation till genomsnittlig balansomslutning.
19)  Utgående primärkapital i relation till utgående riskvägt belopp. Jämförelseperioderna beräknade enligt Basel 

II-reglerna.
20)  Utgående kapitalbas i relation till utgående riskvägt belopp. Jämförelseperioderna beräknade enligt Basel II-

reglerna.
21)  Kreditförluster netto i förhållande till redovisat värde för utlåning till allmänhet och till kreditinstitut. 

I och med ikraftträdandet av CRR (575/2013) träffas Länsförsäkringar Bank av en förändring av reglerna be-
träffande rapportering av kapitaltäckning med avseende på konsolideringsnivån för rapporteringen. Enligt CRR 
ska den konsoliderade situationen förutom bankgruppen även inkludera det blandade finansiella moderholding-
företaget Länsförsäkringar AB. Enligt den nya konsolideringsnivån skulle kärnprimärkapitalrelationen uppgå till 
11,3 procent och kapitaltäckningsgraden till 15,0 procent. För att bättre återspegla den verkliga risken och ka-
pitalsituationen i bankgruppen har Länsförsäkringar Bank ansökt om undantag enligt CRD IV hos Finansinspek-
tionen. Besked kring detta har vid upprättande av denna delårsrapport ännu inte erhållits. Skulle undantag inte 
beviljas är ägarens avsikt att tillskjuta kapital så att Länsförsäkringar Bank enligt den nya konsolideringsmetoden 
fortsätter att vara välkapitaliserad.
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Finansiella rapporter för koncernen

reSuLtAträKNiNg För KoNcerNeN

Mkr
Kv 1 

2014
Kv 1 

2013
Kv 4 

2013
Helår 
2013

Premier före avgiven återförsäkring 1 542 1 495 1 941 6 105

Återförsäkrares andel av premieintäkter –346 –400 –902 –1 949

Premier efter avgiven återförsäkring 1 196 1 094 1 039 4 156

Ränteintäkter 2 303 2 387 2 388 9 488

Räntekostnader –1 705 –1 822 –1 789 –7 187

räntenetto 598 564 598 2 301

Värdeökning på fondförsäkringstillgångar för vilka 
försäkringstagaren bär risken 1 814 2 635 3 195 8 251

Utdelningar i placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren 
bär risken – – 0 4

Kapitalavkastning, netto –19 –86 –20 –203

Provisionsintäkter 525 462 597 2 014

Övriga rörelseintäkter 491 456 615 2 036

Summa rörelseintäkter 4 606 5 124 6 025 18 558

Försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring –936 –955 –1 499 –4 084

Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar 175 276 832 1 381

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –761 –680 –667 –2 704

Förändring livförsäkringsavsättning –91 –91 27 –1

Förändring avsättning för livförsäkring för vilka 
försäkringstagaren bär risken –1 825 –2 635 –3 228 –8 308

Provisionskostnader –550 –506 –579 –2 074

Personalkostnader –444 –423 –418 –1 657

Övriga administrationskostnader –626 –572 –806 –2 765

Kreditförluster –16 –33 –32 –126

Summa kostnader –4 312 –4 939 –5 703 –17 635

rörelseresultat 293 186 322 923

Skatt –52 –35 –102 –242

PerioDeNS reSuLtAt 241 150 220 682

Resultat per aktie före och efter utspädning, kronor 26 16 21 70

rAPPort över totALreSuLtAt För KoNcerNeN

Mkr
Kv 1 

2014
Kv 1 

2013
Kv 4 

2013
Helår  
2013

Periodens resultat 241 150 220 682

övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

Omräkningsdifferenser hänförliga till utländsk verksamhet 4 –18 6 –0

Kassaflödessäkringar –53 14 –14 15

Förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas –7 26 –8 16

Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras 
till periodens resultat 13 –9 12 –7

Summa –43 13 –4 24

Poster som inte kan omföras till periodens resultat

Omvärdering av rörelsefastighet 13 – 14 53

Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner – – 7 7

Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras  
till periodens resultat –3 15 –5 2

Summa 10 15 16 62

Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt –32 28 12 87

Periodens totalresultat 209 178 232 768
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rAPPort över FiNANSieLL StäLLNiNg För KoNcerNeN

Mkr 2014-03-31 2013-12-31

tiLLgÅNgAr

Goodwill 714 711

Andra immateriella tillgångar 3 741 3 804

Uppskjuten skattefordran 18 13

Materiella tillgångar 56 58

Rörelsefastigheter 2 417 2 423

Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 196 208

Aktier och andelar i intresseföretag 31 31

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar 8 053 7 208 

Utlåning till allmänheten 163 393 162 003

Fondförsäkringstillgångar för vilka 
försäkringstagaren bär risken 79 066 76 207

Aktier och andelar 1 110 1 148

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 51 728 47 979

Belåningsbara statsskuldförbindelser 7 936 4 881

Derivat 1 900 1 101

Värdeförändring säkringsportföljer 705 551

Övriga fordringar 4 598 2 807

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 104 3 933

Likvida medel 9 726 7 484

SuMMA tiLLgÅNgAr 339 492 322 550

Mkr 2014-03-31 2013-12-31

eget KAPitAL ocH SKuLDer  
eget kapital

Aktiekapital 975 975

Övrigt tillskjutet kapital 9 240 9 240

Reserver 464 496

Balanserade vinstmedel  
inklusive årets resultat 4 713 4 472

Summa eget kapital 15 392 15 183

Efterställda skulder 2 000 2 000

Försäkringstekniska avsättningar 22 413 20 753

Avsättningar för vilka livförsäkringstagaren bär 
risken 79 573 76 712

Uppskjuten skatteskuld 855 861

Övriga avsättningar 134 132

Emitterade värdepapper 131 183 124 866

Inlåning från allmänheten 69 368 68 752

Skulder till kreditinstitut 5 036 1 600

Derivat 2 312 2 801

Värdeförändring säkringsportföljer 1 644 646

Övriga skulder 4 838 3 284

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 744 4 961

SuMMA eget KAPitAL ocH SKuLDer 339 492 322 550

rAPPort över FöräNDriNg i eget KAPitAL För KoNcerNeN

Mkr  Aktiekapital

övrigt  
tillskjutet  

kapital reserver

Balanserade  
vinstmedel  

inklusive årets  
resultat Summa

ingående eget kapital 2013-01-01 941 8 774 410 3 790 13 915

Periodens totalresultat 28 150 178

tillskott från ägare

Nyemission 34 466 500

utgående eget kapital 2013-03-31 975 9 240 438 3 940 14 593

Ingående eget kapital 2013-04-01 975 9 240 438 3 940 14 593

Periodens totalresultat 59 532 590

utgående eget kapital 2013-12-31 975 9 240 497 4 472 15 183

Ingående eget kapital 2014-01-01 975 9 240 497 4 472 15 183

Periodens totalresultat –32 241 209

utgående eget kapital 2014-03-31 975 9 240 464 4 713 15 392

Antal aktier uppgår till 9 749 715 (9 749 715). Av totalt eget kapital är 5 770 (5 770) Mkr bundet eget kapital.

KASSAFLöDeSANALyS i SAMMANDrAg För KoNcerNeN

Mkr
2014-01-01 

–2014-03-31
2013-01-01 

–2013-03-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 2 211 2 695

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –6 238 1 263

Kassaflöde från den löpande verksamheten –4 027 3 957

Kassaflöde från investeringsverksamheten –49 – 16

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 318 4 266

Periodens kassaflöde 2 242 8 207

Likvida medel vid årets början 7 484 4 429

Periodens kassaflöde 2 242 8 207

Kursdifferens i likvida medel 1 –1

Likvida medel vid periodens slut 9 726 12 635
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Not 2 reSuLtAt Per röreLSeSegMeNt

2014-01-01–2014-03-31, Mkr
Sak- 

försäkring
Fondliv- 

försäkring Bank Moderbolag
elimineringar och 

justeringar totalt

Premier efter avgiven återförsäkring 1 180 23 – – –7 1 196

Räntenetto – – 584 – 13 598

Värdeökning på placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken – 1 814 – – – 1 814

Kapitalavkastning, netto 30 11 –1 536 –594 –19

Provisionsintäkter 7 278 306 – –66 525

Övriga rörelseintäkter 87 74 53 566 –289 491

Summa rörelseintäkter 1 304 2 200 942 1 102 –943 4 606

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –812 –11 – – 61 –761

Förändring livförsäkringsavsättning –91 – – – – –91

Förändring avsättning för livförsäkring för vilka försäkringstagaren bär risken – –1 825 – – – –1 825

Provisionskostnader –83 –150 –385 – 69 –550

Personalkostnader –88 –51 –108 –199 3 –444

Övriga administrationskostnader –144 –85 –236 –370 209 –626

Kreditförluster – – –16 – – –16

Summa kostnader –1 217 –2 121 –745 –569 341 –4 312

Försäkringstekniskt resultat 86 79 – – –165 –

Icke tekniska intäkter/kostnader 3 –2 – – –1 –

rörelseresultat 89 77 197 532 –602 293

Skatt – – – – – –52

Periodens resultat – – – – – 241

Fördelning intäkter

Externa intäkter 1 253 2 130 943 838 –559 4 606

Interna intäkter 51 70 –1 264 –383 –

Summa rörelseintäkter 1 304 2 200 942 1 102 –943 4 606

Not 1 reDoviSNiNgSPriNciPer

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting  
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de an-
tagits 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 Kompletterande redovisningsregler för koncernen utgiven av 
Rådet för Finansiell Rappor tering. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 Del-
årsrapportering.

Ändrade uppskattningar och bedömningar
Under 2014 har nya uppskattningar i kreditreserveringsmodellen tillämpats för att bättre av-
spegla bankkoncernens avtalsmässiga villkor avseende kreditrisk. De nya uppskattningarna 
blir gällande löpande under 2014 i takt med att de avtalsmässiga villkoren aktualiseras och 
tillämpas framåtriktat i enlighet med IAS 8.

I övrigt har delårsrapporten för koncernen upprättats enligt samma redovisningsprinciper 
och beräkningsmetoder som tillämpades i årsredovisningen för 2013.

Noter till de finansiella rapporterna för koncernen

Indelningen i rörelsesegment stämmer överens med hur koncernen är organiserad och följs upp av koncernledningen. Det försäkringstekniska resultatet presenteras för Skade- och 
Fondlivförsäkring eftersom det resultatmåttet följs upp av koncernledningen.
rörelsesegment Sakförsäkring avser skade- och grupplivförsäkringsrörelse, grupplivförsäkring utgör endast en mindre del. Även länsförsäkringsgruppens interna och externa återförsäkring 
samt avveckling av tidigare tecknad internationell återförsäkring ingår. 
rörelsesegment Fondlivförsäkring avser livförsäkringsrörelse med anknytning till värdepappersfonder. 
rörelsesegment Bank avser inlånings- och utlåningsverksamhet. Produktutbudet mot kunder följer den juridiska strukturen i Länsförsäkringar Bankkoncernen.
rörelsesegment Moderbolag avser servicetjänster, IT och utveckling för länsförsäkringsgruppen, administration av värdepappersfonder och kostnader för gemensamma funktioner.
Avskrivningar och nedskrivningar: Avskrivningar för materiella och immateriella tillgångar i Skadeförsäkring ingår i övriga administrationskostnader. Avskrivningar för förvärvade immateriella 
tillgångar i Fondlivförsäkring ingår i elimineringar av administrationskostnader. Nedskrivning av innehavet i Länsförsäkringar Liv ingår i kapitalavkastning, netto i Moderbolag.
Kapitalavkastning, netto: I skadeförsäkringens kapitalavkastning netto ingår avkastning på placeringar, avkastning av värdepapper som innehas för att hedga skadelivränterörelsen och dis-
kontering av skadelivräntereserv. Värdeförändring av rörelsefastigheter redovisas i övrigt totalresultat. I Bank ingår förändringar av verkligt värde. I Moderbolag ingår utdelningar från dotterbo-
lag och räntekostnader.

Fortsättning nästa sida
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Not 2 reSuLtAt Per röreLSeSegMeNt, FortSättNiNg

2013-01-01–2013-03-31, Mkr
Sak- 

försäkring
Fondliv- 

försäkring Bank Moderbolag
elimineringar och 

justeringar totalt

Premier efter avgiven återförsäkring 1 085 9 – – –  1 094

Räntenetto – – 544 – 20 564 

Värdeökning på placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken – 2 635 – – – 2 635 

Kapitalavkastning, netto 36 12 –48 –30 –56 –86 

Provisionsintäkter 14 233 272 – –57 462

Övriga rörelseintäkter 66 11 49 578 –248 456 

Summa rörelseintäkter 1 202 2 900 817 547 -342 5 124 

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring –741 –2 – – 63 –680 

Förändring livförsäkringsavsättning –91 – – – – –91

Förändring avsättning för livförsäkring för vilka försäkringstagaren bär risken – –2 635 – – – –2 635 

Provisionskostnader –70 –159 –336 – 59 –506 

Personalkostnader –82 –12 –107 –225 3 –423  

Övriga administrationskostnader –150 –28 –206 –355 167 –572 

Kreditförluster – – –33 – – –33

Summa kostnader –1 133 –2 836 –682 –580 292 –4 939 

Försäkringstekniskt resultat 68 63 – – –131 –

Icke tekniska intäkter/kostnader –11 –3 – – 14 –

rörelseresultat 57 59 136 –33 –33 186 

Skatt – – – – – –35 

Periodens resultat – – – – – 150 

Fördelning intäkter

Externa intäkter 1 148 2 842 826 332 –23 5 124

Interna intäkter 54 58 –8 215 –319  –

Summa rörelseintäkter 1 202 2 900 817 547 –342 5 124 

Not 3 NärStÅeNDetrANSAKtioNer

Mkr
intäkter 

jan-mars
Kostnader 

jan-mars 
Fordringar 

31 mars
Skulder 
31 mars 

Åtaganden 
31 mars

2014

Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB-koncernen 99 18 833 1 248 1 472

Länsförsäkringsbolag 409 411 8 128 11 142 52

Övriga närstående 4 5 3 28 5

2013

Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB-koncernen 99 13 641 1 752 1 661 

Länsförsäkringsbolag 307 369 7 919 8 835 156 

Övriga närstående 63 38 – 22 5 

Intäkter och kostnader inkluderar räntor. Fordringar och skulder mot länsförsäkringsbolag 
inkluderar försäkringstekniska avsättningar.
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Not 4  värDeriNgSMetoDer För verKLigt värDe

I tabellen framgår finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde i rapport över finansiell ställning utifrån 
använda värderingsmodeller där: 
Nivå 1 avser värden som fastställs från noterade kurser på en aktiv marknad.
Nivå 2 avser värden som fastställs genom beräknade värden på observerbara marknadsnoteringar.
Nivå 3 avser värden som bygger på egna antaganden och bedömningar.

2014-03-31, Mkr Nivå 1
  

Nivå 2
  

Nivå 3 Summa

tillgångar

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken 79 066 – – 79 066

Aktier och andelar 627 11 472 1 110

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 51 728 – – 51 728

Belåningsbara statsskuldförbindelser 7 936 – – 7 936

Derivat 1 1 899 – 1 900

Skulder

Avsättningar för vilka livförsäkringstagaren bär risken – 79 573 – 79 573

Derivat – 2 312 – 2 312

2013-12-31, Mkr

tillgångar

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken 76 207 – – 76 207

Aktier och andelar 664 11 473 1 148

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 47 979 – – 47 979

Belåningsbara statsskuldförbindelser 4 881 – – 4 881

Derivat 1 1 100 – 1 101

Skulder

Avsättningar för vilka försäkringstagaren bär risken – 76 712 – 76 712

Derivat – 2 801 – 2 801

Fortsättning nästa sida
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Förändring nivå 3 Aktier och andelar

ingående balans 2014-01-01 473

Förvärv –

Avyttringar –

Redovisat i årets resultat –1

utgående balans 2014-03-31 472

Förändring nivå 3

ingående balans 2013-01-01 700

Förvärv 3

Avyttringar –275

Redovisat i årets resultat 45

utgående balans 2013-12-31 473

2014-03-31 2013-12-31

Mkr
Bokfört  

värde
verkligt  

värde
Bokfört  

värde
verkligt  

värde

tillgångar

Aktier i Länsförsäkringar Liv  
Försäkrings AB 196 196 208 208

Utlåning till allmänheten 163 393 150 308 162 003 156 278

Fondförsäkringstillgångar för vilka 
försäkringstagaren bär risken 79 066 79 066 76 207 76 207

Aktier och andelar 1 110 1 110 1 148 1 148

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 51 728 51 278 47 979 47 979

Belåningsbara statsskuldförbindelser 7 936 7 936 4 881 4 881

Derivat 1 900 1 900 1 101 1 101

Övriga fordringar 1 127 1 127 1 159 1 159

Likvida medel 9 726 9 726 7 484 7 484

Summa tillgångar 316 182 302 647 302 170 296 445

Skulder

Efterställda skulder 2 000 2 156 2 000 2 150

Avsättningar för vilka livförsäkrings-
tagaren bär risken 79 573 79 088 76 712 76 214

Emitterade värdepapper 131 183 137 473 124 866 129 382

Inlåning från allmänheten 69 368 72 871 68 752 70 070

Skulder till kreditinstitut 5 036 5 036 1 600 1 600

Derivat 2 312 2 312 2 801 2 801

Övriga skulder 4 502 4 502 2 498 2 498

Summa skulder 293 974 303 438 279 229 284 715

Not 4  värDeriNgSMetoDer För verKLigt värDe, FortSättNiNg

Det gjordes inte några väsentliga överföringar mellan nivå 1 och nivå 2 under första kvartalet 2014, 
och inte heller under 2013. Under första kvartalet 2014 och under 2013 förekom inte några 
överföringar från nivå 3.

Aktier och andelar i nivå 3 värderas till eget kapital per aktie utifrån senaste bolagsrapport. Av-
listade bolag på obestånd värderas till noll, om annan notering inte kan hittas. För innehav i Private 
Equityfonder erhålls värderingsunderlag kvartalsvis för varje fondvärdering, värderingen följer rikt-
linjer från European Private Equity & Venture Capital Association. Värderingsunderlagen vidimeras 
årligen av respektive fonds externa revisor.

Vinster och förluster redovisas i resultaträkningen under Kapitalavkastning, netto. För upplys-
ningar om fastställande av verkligt värde samt värderingstekniker och indata, se not 1 Redovis-
ningsprinciper.

Det verkliga värdet på aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB utgörs av anskaffningsvärde 
justerat för nedskrivningsbehov.

Verkligt värde på in- och utlåning har beräknats med en diskontering av förväntade framtida 
 kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till den aktuella in- respektive utlåningsränta som 
tillämpas.

Huvudprincipen för värdering till verkligt värde av emitterade värdepapper är att värdering sker 
till priser från extern part per bokslutsdatum alternativt senaste handelsdag. När externa priser 
saknas alternativt bedöms som marknadsavvikande samt för värdering av verkligt värde av efter-
ställda skulder har schablonmetod alternativt värderingsmetod baserad på bedömd eller ursprung-
lig emissions-spread använts.

Det verkliga värdet på övriga fordringar, likvida medel, skulder till kreditinstitut och övriga skulder 
utgörs av en rimlig approximation av verkligt värde utifrån tillgångarnas och skuldernas anskaffnings-
värden då dessa tillgångar och skulder har korta löptider.
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resultaträkning för moderbolaget

mkr
kv 1 

2014
kv 1 

2013
kv 4 

2013
Helår 
2013

nettoomsättning 566 578 738 2 503

rörelsens kostnader

Externa kostnader –357 –339 –522 –1 654

Personalkostnader –199 –225 –227 –875

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar –13 –16 –16 –61

rörelseresultat –3 –2 –27 –87

resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 566 0 127 521

Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 7 18 26

Räntekostnader och liknande resultatposter –41 –38 –85 –211

resultat efter finansiella poster 532 –33 33 249

Skatt 9 5 –31 –2

Periodens resultat 541 –28 2 247

balansräkning för moderbolaget

mkr 2014-03-31 2013-12-31

tillgÅngar

Immateriella anläggningstillgångar 118 120

Materiella anläggningstillgångar 198 206

Aktier och andelar i koncernföretag 15 742 15 742

Derivat – 15

Övriga anläggningstillgångar 196 215

Omsättningstillgångar 1 749 1 083

Kassa och bank 1 273 1 095

summa tillgÅngar 19 276 18 477

eget kaPital oCH skulder

Eget kapital 14 756 14 228

Avsättningar 76 77

Långfristiga skulder 2 687 2 626

Kortfristiga skulder 1 757 1 546

summa eget kaPital oCH skulder 19 276 18 477

ställda säkerHeter oCH ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter 1 473 1 473

Ansvarsförbindelser 73 73

summa 1 546 1 546

finansiella rapporter för moderbolaget

kassaflödesanalys i sammandrag för moderbolaget

mkr
Jan-mars 

2014
Jan-mars 

2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 524 35

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –343 665

kasssaflöde från den löpande verksamheten 181 700

Kassaflöde från investeringsverksamheten –3 –418

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 500

Periodens kassaflöde 178 782

Likvida medel vid periodens början 1 095 1 229

Periodens kassaflöde 178 782

likvida medel vid periodens slut 1 273 2 012

raPPort över totalresultatet för moderbolaget

mkr
kv 1 

2014
kv 1 

2013
kv 4 

2013
Helår 
2013

Periodens resultat 541 –28 2 247

övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

Kassaflödessäkringar –16 14 –14 15

Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras 
till periodens resultat 3 –3 4 –3

summa övrigt totalresultat för perioden –13 11 –10 12

Periodens totalresultat 528 –17 –8 259
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noter till de finansiella rapporterna för moderbolaget
not 1 redovisningsPrinCiPer

Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Bolaget 
tillämpar även rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer samt uttalanden 
utgivna av Rådet för Finansiell rapportering gällande för noterade företag. Reglerna i RFR 2 
innebär att moderbolaget i årsredovisningen ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och 
uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen 
och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen 
anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras. Delårsrapporten har upprättats 
enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpades i årsredovis-
ningen för 2013.

not 2 närstÅendetransaktioner

mkr
intäkter 

jan–mars
kostnader 
jan–mars

fordringar 
31 mars

skulder  
31 mars

Åtaganden 
31 mars

2014

Koncernbolag 247 81 182 1 160 –

Länsförsäkringar Liv Försäkrings 
AB-koncernen 60 13 23 622 1 472

Länsförsäkringsbolag 241 6 100 71 –

Övriga närstående 4 – – – –

2013

Koncernbolag 209 43 156 1  663 –

Länsförsäkringar Liv Försäkrings 
AB-koncernen 98 12 39 705 1 661

Länsförsäkringsbolag 257 9 108 81 –

Övriga närstående 5 0 – – –

Intäkter och kostnader inkluderar räntor.

Verkställande direktören avger rapporten på styrelsens uppdrag.

Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm 29 april 2014

Sten Dunér
Verkställande direktör

raPPort över förändring i eget kaPital för moderbolaget

bundet eget kapital fritt eget kapital

mkr aktiekapital reservfond säkringsreserv överkursfond

balanserade  
vinstmedel  

inklusive årets  
resultat summa

ingående eget kapital 2013-01-01 941 4 801 0 3 973 3 754 13 468

Periodens totalresultat – – 11 – -28 -17

tillskott från ägare

Nyemission 34 – – 466 – 500

utgående eget kapital 2013-03-31 975 4 801 11 4 438 3 726 13 951

Ingående eget kapital 2013-04-01 975 4 801 11 4 438 3 726 13 951

Periodens totalresultat – – 1 275 276

utgående eget kapital 2013-12-31 975 4 801 12 4 438 4 001 14 228

Ingående eget kapital 2014-01-01 975 4 801 12 4 438 4 001 14 228

Periodens totalresultat – – –13 – 541 528

utgående eget kapital 2014-03-31 975 4 801 –1 4 438 4 542 14 756
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för ytterligare information, kontakta:

sten dunér, vd Länsförsäkringar AB,  

08-588 411 15, 073-964 11 15

malin rylander leijon, CFo Länsförsäkringar AB, 

08-588 408 64, 073-964 08 64

fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB, 

08-588 414 69, 070-692 77 79

Länsförsäkringar AB (publ), org nr 556549-7020

Besök: tegeluddsvägen 11-13, post: 106 50 Stockholm

telefon: 08-588 400 00 

Finansiell kalender 2014
Delårsrapport kvartal 2 ...................................................................................................18 juli 

Delårsrapport kvartal 3 .......................................................................................... 23 oktober

Denna delårsrapport innehåller sådan information som Länsförsäkringar AB (publ) ska offentliggöra  
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2014 
kl 15.00 svensk tid.

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det 

gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringsgruppen bygger på en stark tilltro 

till den lokala närvaron och det är på länsförsäkringsbolagen kundkontakterna sker. Läns-

försäkringsbolagen erbjuder ett brett utbud av försäkringar, banktjänster och andra finansiella 

lösningar, för såväl privatpersoner som företag och lantbruk. Antalet kunder uppgår till 

nästan 3,5 miljoner och tillsammans har länsförsäkringsgruppen cirka 5 900 medarbetare.

3,5 miljoner kunder

23 lokala länsförsäkringsbolag

länsförsäkringar ab

Länsförsäkringar Sak  
Försäkrings AB

Länsförsäkringar 
Fondliv  

Försäkrings AB

Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB*

Länsförsäkringar  
Bank AB

* Bolaget bedrivs enligt 
ömsesidiga principer 
och konsolideras inte 
i Länsförsäkringar AB.


