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Sammanfattning

• Fortsatt stark lönsamhet i sakförsäkringsrörelsen. Det försäkringstekniska resultatet uppgick 
till 1 326 (1 297) Mkr.

• Resultatet för liv- och fondförsäkring uppgick till 6 108 (4 763) Mkr. Kapitalavkastningen 
uppgick till –853 (9 207) Mkr och premieinkomsten ökade med 8 procent och uppgick till 
5 048 (4 686) Mkr.

• Rörelseresultatet i bankverksamheten före kreditförluster uppgick till 111 (102) Mkr och efter
kreditförluster till 82 (69) Mkr. Utlåning till allmänheten ökade med 18 procent till 51 (43) Mdr.
Inlåning från allmänheten ökade med 14 procent till 23 (20) Mdr.

• Antalet kunder i länsförsäkringsbolagen var vid halvårsskiftet 3 171 000, en ökning med 
24 000 under årets första sex månader. Allt fler väljer att bli helkunder.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2005. 

’’
’’

29 augusti 2006

Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB, gruppens gemensamma bolag:

Vi redovisar det starkaste försäkringstekniska resultatet någonsin inom sakförsäkring. Livbolaget har 

en mycket bra ekonomi, vilket bland annat visas genom en solvens om 135 procent, en konsolidering 

om 109 procent och en mycket konkurrenskraftig återbäring. Bankverksamheten fortsätter att utvecklas 

positivt och enligt plan. Förtroendet hos kunderna ökar. Det går bra för Länsförsäkringar och vi ökar nu

fokus ytterligare på kraftig tillväxt med lönsamhet.

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 24 självständiga 
länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten 
i de 24 länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, exklusive livförsäkring och bank.
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Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Läns-
försäkringar AB, med dotterbolag inom sak-, liv- och fondförsäkring, bank, fondförvaltning och djurförsäkring.
Länsförsäkringsgruppen bygger på en stark tilltro till den lokala närvaron och det är på länsförsäkringsbolagen
kundkontakterna sker. Genom Länsförsäkringar AB uppnås skalfördelar och genom service och strategiskt utveck-
lingsarbete skapas möjligheter för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader.
Länsförsäkringsbolagen erbjuder ett brett utbud av försäkringar, banktjänster och andra finansiella lösningar,
för såväl företag som privatpersoner. Antalet kunder är cirka 3,2 miljoner och sammantaget har länsförsäkrings-
gruppen 5 000 medarbetare.

Länsförsäkringsgruppen i korthet, 1:a halvåret 2006

LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN SAKFÖRSÄKRING

06-01-01– 05-01-01–
06-06-30 05-06-30

Premieintäkt efter 
avgiven återförsäkring, Mkr 8 092 8 042

Skadeförsäkringsrörelsens
tekniska resultat, Mkr 1 326 1 297

Rörelseresultat, Mkr 944 3 529

Totalkostnadsprocent 89 89

LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB-KONCERNEN, 
EXKLUSIVE LIV

06-01-01– 05-01-01–
06-06-30 05-06-30

Skadeförsäkringsrörelsens
tekniska resultat, Mkr 165 142

Rörelseresultat, Mkr –330 885

Konsolidering, % 449 436

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK

06-01-01– 05-01-01–
06-06-30 05-06-30

Inlåning från allmänheten, Mkr 22 611 19 856

Utlåning till allmänheten, Mkr 50 741 43 086

Rörelseresultat efter 
kreditförluster, Mkr 82 69

AGRIA DJURFÖRSÄKRING

06-01-01– 05-01-01–
06-06-30 05-06-30

Premieintäkt efter 
avgiven återförsäkring, Mkr 454 403

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 38 39

LÄNSFÖRSÄKRINGAR LIV

06-01-01– 05-01-01–
06-06-30 05-06-30

Premieinkomst netto, Mkr 5 048 4 686

Periodens resultat, Mkr 6 108 4 763

Solvens, % 135 129

Konsolidering, % 109 108

Länsförsäkringar Liv är ett aktiebolag, men drivs enligt 
ömsesidiga principer och hela resultatet tillfaller kunderna.

Kreditbetyg
Bolag Institut Betyg

Länsförsäkringar AB Standard & Poor’s A–/stable

Länsförsäkringar AB Moody’s A3/stable

Länsförsäkringar Bank Standard & Poor’s A–/positive
A2/K1

Länsförsäkringar Bank Moody’s A3/stable/
P–2

Länsförsäkringar Sak AB Standard & Poor’s A/stable

Länsförsäkringar Sak AB Moody’s A2/stable

Humlegården Standard & Poor’s A/stable

Agria Djurförsäkring Standard & Poor’s A–/pi*

*pi innebär att bedömningen, som saknar prognos, baseras
på publik information som till exempel årsredovisningar.
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Det försäkringstekniska resultatet i sakför-

säkringsverksamheten fortsätter att vara

starkt och uppgick efter det första halvåret

2006 till 1 326 (1 297) Mkr. Rörelseresul-

tatet före skatt föll från 3 529 föregående år

till 944 Mkr. Resultatförsämringen beror

på en svagare utveckling på finansmarkna-

derna än motsvarande period 2005.

Den samlade premieintäkten har ökat

med 1 procent, vilket är en följd av att mark-

naden efter en lång period av stabil lönsam-

het har tendenser till en allt starkare pris-

konkurrens. Totalmarknaden för sakförsäk-

ring ökade det första kvartalet under året med

drygt 1 procent. Marknadsandelen totalt

inom sakförsäkring är cirka 30 procent**.

Utvecklingen av antal försäkringar var

positiv inom de stora områdena boendeför-

säkring och personbil under första halvåret

2006. Marknadsandelen inom villahem är

41 procent*** och för personbil 37 pro-

cent***. Även inom företagsförsäkring, där

den starkaste priskonkurrensen återfinns,

är positionen stark med en marknadsandel

på cirka 36 procent**.

Sakförsäkringsverksamheten har under

lång tid arbetat med skadeförebyggande

åtgärder och interna effektiviseringsarbe-

ten. Lönsamheten i sakförsäkringsverksam-

heten har varit stabil med en totalkostnads-

procent på 88,7 (89,3) procent. Skadeut-

vecklingen under det första halvåret har

varit gynnsam med få storskador. Skade-

kostnaden i nominella termer minskade

med 1 procent till 5 677 Mkr och skadekost-

nadsprocenten uppgick till 70,2 (71,3) pro-

cent. Driftskostnadsprocenten uppgick till

18,5 (18,2) procent.

Länsförsäkringsgruppens specialistbo-

lag för djur- och grödaförsäkringar, Agria

Djurförsäkring, uppvisar ett tekniskt resul-

tat om 38 Mkr. Premieintäkten var 454 Mkr.

Länsförsäkringsgruppen intensifierar

satsningen inom hälsoområdet. I satsningen

ingår produkter för att möta företagarnas

oro för höga sjuktal och medfinanserings-

kostnaderna vid medarbetarnas sjukdom.

Kundernas allt större behov av försäkrings-

lösningar inom friskvård, sjukvård och

rehabilitering gör hälsomarknaden till ett

mycket intressant utvecklingsområde.

På den snabbt växande hälsomarknaden

har Länsförsäkringar under första halvåret

2006 behållit marknadsandelen på cirka 40

procent.

NYCKELTAL
06-01-01- 05-01-01- Helår
06-06-30 05-06-30 2005

Premieintäkt1), Mkr 8 092 8 042 16 215

Försäkringstekniskt 
resultat, Mkr 1 326 1 297 2 496

Rörelseresultat, Mkr 944 3 529 7 027

Konsoliderings-
kapital, Mkr 28 079 23 343 28 015

Konsolideringsgrad, % 169 141 171

Skadekostnadsprocent 70 71 71

Driftskostnadsprocent 19 18 18

Totalkostnadsprocent 89 89 89

1) Efter avgiven återförsäkring

Sakförsäkring*

• Fortsatt stark lönsamhet i sakförsäkringsrörelsen. Det tekniska resultatet uppgick till 1 326 (1 297) Mkr.

• Totalkostnadsprocenten är stabil på nivån 89 (89) procent.

• Svagare utveckling på finansmarknaderna gör att rörelseresultatet försämrats till 944 (3 529) Mkr.
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*Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 24 länsförsäkringsbolagen, Agria och Länsförsäkringar AB, exklusive livförsäkring och bank. 

Värdet och värdeförändringen av länsförsäkringsbolagens innehav av aktier i Länsförsäkringar AB och förlagslån, har eliminerats.

**Försäkringsförbundet: marknadsandelar per 2006-03-31, andel av total premieinkomst.

***Försäkringsförbundet: marknadsandelar per 2006-03-31, andel av antal försäkringar.
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Liv- och pensionsförsäkring
• Premieinkomsten för liv- och fondförsäkring ökade med 8 procent och uppgick till 5 048 (4 686) Mkr.

• Resultatet för första halvåret uppgick till 6 108 (4 763) Mkr. Tjänstepensionsdirektivet har påverkat 
ränteantagandena för försäkringstekniska avsättningar vilket givit en positiv resultateffekt. 

• Kapitalavkastningen uppgick till –853 (9 207) Mkr. 

Länsförsäkringar Liv

06-01-01- 05-01-01- Helår
Mkr 06-06-30 05-06-30 2005

Premieinkomst, netto 5 048 4 686 9 472

Balansomslutning 146 450 130 826 140 681

Avkastning Nya Världen, % 1,0 6,5 17,1

Totalavkastning 
traditionell förvaltning, % –0,2 6,5 14,9

Den sammanlagda premieinkomsten för

liv- och fondförsäkring uppgick till 5 048

(4 686) Mkr vilket är en ökning med 8 pro-

cent. Nyförsäljningen uppgick till 7 842 

(7 615) Mkr.

Under första halvåret 2006 har en sats-

ning på privatmarknaden och avtalsmark-

naden inletts med lanseringen av en ny 

privat pensionsprodukt, Försäkrad Pension.

Denna satsning kommer att avsevärt för-

stärkas under det andra halvåret.

Traditionell livförsäkring

06-01-01- 05-01-01- Helår
Mkr 06-06-30 05-06-30 2005

Premieinkomst, netto 2 934 2 793 5 790

Kapitalavkastning, netto –432 5 821 13 111

Resultat efter skatt 6 094 4 917 4 760

Placeringstillgångar 102 412 100 508 105 147

Balansomslutning 114 419 105 702 111 104

Solvens, % 135 129 126

Konsolidering, % 109 108 114

I den traditionella livförsäkringsverksam-

heten uppgick totalavkastningen första halv-

året till –0,2 (6,5) procent. Länsförsäkringars

strategi med en stor andel aktier i place-

ringarna var gynnsamt för avkastningen

fram till nedgången på aktiemarknaderna i

maj och juni. Därefter har delar av aktie-

portföljen minskat i värde. Avkastningen på

svenska aktier var 4,8 (14,2) procent och

avkastningen på utländska aktier var –3,2

(7,8) procent. Avkastningen i den totala

ränteportföljen var –1,5 (4,4) procent.

Enligt den långsiktiga strategin för hur

pensionsspararnas pengar ska ge bäst av-

kastning ska 40 procent av den så kallade

referensportföljen bestå av noterade aktier.

Andelen i onoterade aktier ska vara 10 pro-

cent. Länsförsäkringar strävar därmed efter

en total aktieandel på 50 procent. För till-

fället är aktieandelen i nivå med det lång-

siktiga målet. För att kunna ha en stor aktie-

andel till en begränsad risk tillämpas skydds-

strategier i form av aktie- och ränteskydd.

Genom skyddsstrategierna värnas sparar-

nas medel vid ett börsfall eller en ränteupp-

gång, vilket har haft en positiv effekt under

2006 med både stigande räntor och börsfall.

Länsförsäkringar Liv har en stark balans-

räkning och solvensen uppgick 30 juni 2006

till 135 (129) procent. Solvens är ett mått på

ett livförsäkringsbolags ekonomiska ställ-

ning. Den visar värdet av bolagets tillgång-

ar jämfört med de garanterade utfästelserna

till kunderna. Den lägsta tillåtna solvensen

är 104 procent. Solvensen avgör också hand-

lingsutrymmet i placeringen av tillgångarna.

En god solvens ger utrymme för en stor

andel aktier i investeringsportföljen vilket

erfarenhetsmässigt ger möjlighet till god

värdeökning. 

Konsolideringen uppgick 30 juni 2006

till 109 (108) procent. Konsolidering är ett

mått på ett livförsäkringsbolags förmåga

att lämna återbäring. Den visar värdet av

bolagets tillgångar jämfört med de garante-

rade utfästelserna och den icke-garanterade

återbäringen till kunderna, det vill säga

hela försäkringskapitalet. Måttet är teore-

tiskt då det speglar en situation där bolaget

skulle betala ut hela försäkringskapitalet

under en och samma dag. Den kortaste ut-

betalningstiden i en traditionell pensions-

försäkring är fem år och den genomsnittliga

löptiden är cirka 23 år.

Som en följd av den mycket goda total-

avkastningen under 2005 höjdes återbärings-

räntan till 9 procent, före avgifter och av-

kastningsskatt, den 1 mars 2006 för kunder

som sparar i pensions- och livförsäkring.

Under andra kvartalet 2006 var avkastning-

en något negativ. Eftersom ett livförsäkrings-

bolag över tid inte kan ha högre återbärings-

ränta än totalavkastning sänktes återbärings-
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räntan till 6 procent från den 1 juli 2006.  

Sedan livförsäkringsverksamheten star-

tade 1985 har den genomsnittliga återbä-

ringsräntan varit 9,5 procent per år.

Nya Världen

Länsförsäkringars alternativ Nya Världen

kombinerar tryggheten i traditionell för-

valtning med möjligheterna i fondförvalt-

ning. Den stora andelen aktier, 70 procent,

ger möjlighet till god avkastning på lång

sikt. Efter fem år, eller vid dödsfall, garan-

teras återbetalning av inbetalda premier,

med avdrag för avgifter och avkastnings-

skatt. Nya Världen-förvaltning finns bara

hos Länsförsäkringar.

Under det första halvåret 2006 steg Nya

Världen med 1,0 (6,5) procent. Innehaven i

svenska och europeiska aktier bidrog mest

till Nya Världens avkastning hittills i år.

Även asiatiska aktier gav god avkastning

och de amerikanska innehaven bidrog ock-

så positivt. Räntorna steg under halvåret,

vilket var negativt för Nya Världen.

Den genomsnittliga årliga avkastningen

sedan starten av Nya Världen 1996 är 8,1

procent. 

Tillgångarna i Nya Världen valutasäk-

ras, vilket innebär att avkastningen inte på-

verkas av kronans utveckling gentemot

andra valutor. Det har varit positivt i år då

kronan har stärkts mot utländska valutor.

Fondförsäkring

06-01-01- 05-01-01- Helår
Mkr 06-06-30 05-06-30 2005

Premieinkomst, netto 2 113 1 893 3 683

Kapitalavkasting, netto –549 3 402 6 933

Resultat efter skatt –42 –39 –97

Balansomslutning 32 921 27 710 32 261

I Länsförsäkringars fondutbud för försäk-

ringssparande ingår, förutom Länsförsäk-

ringars egna fonder, fonder från ABN Amro,

Carlson, Fidelity, Lannebo, SEB och Soci-

été Générale. Under första halvåret 2006

skiljer det mycket mellan avkastningen i

den bästa och den sämsta fonden i Länsför-

säkringars fondförsäkringsutbud. 

De tio bästa fonderna steg i snitt med

knappt 10 procent, medan snittet för det

totala utbudet var under minus 2 procent.

Allra bäst gick det för Carlson Småbolags-

fond som steg 13,6 procent. Lannebo Små-

bolag, ABN Amro Kina och SEB Sverige

Småbolag Chans/Risk gav också över 10

procents avkastning. Småbolagen utveck-

lades mycket bra i början av året, men de

föll också djupt under andra kvartalet.  

Fastighetsfonder fortsatte att gynnas av

det låga ränteläget, trots stigande räntor i år.

SEB Fastighetsfond och Länsförsäkringar

Fastighetsfond steg med 8,1 procent respek-

tive 6,7 procent. Moskvabörsen har klarat

sig relativt bra i år trots placerarnas flykt

från riskmarknader under maj och juni och

ABN Amro Ryssland har stigit med 9,6

procent.

Kronans förstärkning mot dollarn och

andra valutor har försämrat avkastningen 

i alla fonder som placerar utomlands. Sär-

skilt märks det i Nordamerikafonder och

globalfonder där kurserna i de aktier som

fonderna äger har stigit, medan fondens

resultat för svenska sparare är negativt. 

I Europa har börsutvecklingen varit så pass

bra att fonderna givit god avkastning för

svenska sparare. Som bäst i SEB Europa-

fond Småbolag som stigit med 8,8 procent.

En kraftig uppgång i japanska aktier

har vänts till nedgång i år. Japanfonderna

har backat med 8–27 procent. Placerarnas

flykt från riskfyllda placeringar märks 

tydligt i och med att fonder med inriktning

på IT och teknik har sjunkit med över 10

procent.

Eftersom räntorna har stigit har flera av

räntefonderna haft svårt att generera posi-

tiv avkastning. När räntorna stiger minskar

marknadsvärdet på fondens obligationspla-

ceringar, och fondens andelsvärde sjunker.

Särskilt drabbade är de räntefonder som

placerar utomlands där avkastningen dess-

utom har dragits ner av valutaförändring.

Fond-i-fonder och blandfonder har ut-

vecklats svagt. De har missgynnats av både

kronförstärkning och stigande räntor och

ligger hittills i år på minus.

KAPITALAVKASTNING 2006 FÖR LÄNSFÖRSÄKRINGAR LIV INKLUSIVE FASTIGHETSBOLAG OCH NYA VÄRLDEN

Placeringar Marknads- % Netto- Värdeför- % Marknads- % Direkt- % Total- %
värde placering ändring värde avkastning avkastning

Mkr 06-01-01 06-06-30

Räntebärande totalt 58 125 57 –2 861 –1 867 –3,3 53 397 53 1 024 1,8 –843 –1,5

Aktier totalt exkl Alternativa investeringar 33 106 32 4 705 –1 075 –3,2 36 736 36 574 1,7 –501 –1,5

Alternativa investeringar 6 376 6 488 –518 –8,9 6 346 6 1 418 24,4 900 15,5

Fastigheter 5 111 5 –154 193 3,8 5 150 5 67 1,3 260 5,1

Finansiering av placeringar –13 0 0 0 0,0 –13 0 0 0,0 0 0,0

SUMMA 102 705 100 2 178 –3 267 –3,2 101 616 100 3 083 3,0 –184 –0,2

Övrigt1) 5 741 261 –108 5 894 –65 –173

TOTAL 108 446 2 439 –3 375 –3,1 107 510 3 018 2,8 –357 –0,3

1) I övrigt-raden ingår övervärde på aktier i koncern- och intresseföretag.
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Bank
• Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 111 (102) Mkr och efter kreditförluster till 82 (69) Mkr.

• Utlåning till allmänheten ökade med 18 procent till 51 (43) Mdr. 

• Inlåning från allmänheten ökade med 14 procent till 23 (20) Mdr.

• Intäkterna ökade med 4 procent till 493 (472) Mkr och administrationskostnaderna ökade med 3 procent
till 381 (369) Mkr.

• Räntenettot ökade med 2 procent och uppgick till 443 (435) Mkr.

• K/I-talet sjönk till 0,77 (0,78).

• Antalet kunder ökade till 594 000 (584 000).

Verksamheten fortsätter att växa och leve-

rera resultat. Detta trots en allt hårdare kon-

kurrens och pressade marginaler. Resultatet

för första halvåret 2006 är ytterligare ett

bevis på styrkan och uthålligheten i verk-

samheten.

Resultat och lönsamhet

Rörelseresultatet före kreditförluster upp-

gick till 111,3 (102,3) Mkr och efter kredit-

förluster till 82,1 (69,1) Mkr. Detta mot-

svarar en räntabilitet på genomsnittligt eget

kapital på 3,9 (3,9) procent. 

Ersättningar till länsförsäkringsbolagen

som tidigare redovisats som administrativa

kostnader, redovisas från och med detta halv-

årsbokslut som provisionskostnader och

ingår därmed i provisionsnettot. Alla jäm-

förelsevärden är omräknade på samma sätt.
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Övrig utlåning 

Wasa Kredit 

Hypoteksutlåning 

Mkr 

Inlåning från allmänheten ökade med 13,9

procent eller 2,8 Mdr till 22,6 (19,9) Mdr.

Utlåning till allmänheten ökade med 17,8

procent eller 7,7 Mdr till 50,7 (43,0) Mdr.

Intäkter

Räntenettot ökade med 2,0 procent och upp-

gick till 443,4 (434,7) Mkr. Ökningen beror

främst på ökade volymer. Placeringsmargi-

nalen uppgick till 1,6 (1,9) procent. Föränd-

ringen förklaras i huvudsak av en propor-

tionellt högre andel bolån. 

Provisionsnettot ökade med 87,7 pro-

cent till –4,9 (–39,7) Mkr. 

Kostnader

Kostnaderna ökade med 3,3 procent eller

12,2 Mkr till 381,5 (369,3) Mkr. K/I-talen

uppgick till 0,77 (0,78) före kreditförluster

och till 0,83 (0,85) efter kreditförluster.

Balansomslutning

Balansomslutningen uppgick till 56,8 (47,0)

Mdr, vilket är en ökning med 20,9 procent.

Upplåning

Upplåning och emitterade värdepapper

ökade med 26,6 procent eller 5,8 Mdr till

27,8 (22,0) Mdr.
Utnyttjat

Ram 2006-06-30

Certifikat 15 Mdr 3,1 Mdr

MTN (Medium Term Note) 20 Mdr 10,4 Mdr

EMTN (Euro Medium 
Term Note) 2 miljarder Euro 1,6 miljarder Euro
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Rating

Standard & Poor’s ändrade i januari 2006

bankens ”outlook” från ”stable” till ”posi-

tive”. Det långfristiga kreditbetyget är där-

med A– (positive). Det kortfristiga kredit-

betyget på A–2 bekräftades samtidigt.

Standard & Poor’s pekade i sin bedömning

på verksamhetens strategiska betydelse för

hela länsförsäkringsgruppen och på äga-

rens engagemang. De noterade också den

höga kapitaltäckningen och en positiv

utveckling i länsförsäkringsbolagens bank-

affärer. 

Det långfristiga kreditbetyget från

Moody’s är A3/Stable och det kortfristiga

kreditbetyget är P–2.

uppnå en trippel A-rating för den säker-

ställda upplåningen. I samband med ansökan

till Finansinspektionen kommer bolaget att

informera om när utgivning av säkerställda

obligationer kan påbörjas samt hur obliga-

tioner och andra skuldförbindelser som

tidigare utgivits av moderbolaget, Länsför-

säkringar Bank, kommer att hanteras.

Avsikten är att innehavare av tidigare

emitterade obligationer ska ges möjlighet

att omvandla sina innehav för att ingå i

dotterbolagets säkerställda skuld.

Moderbolaget

In- och upplåning, samt viss utlåning, sker

i moderbolaget. Utlåning till allmänheten

uppgick till 8,9 (8,1) Mdr. Inlåning från

allmänheten var 22,6 (19,9) Mdr. Merpar-

ten av utlåningen sker i Länsförsäkringar

Hypotek och Wasa Kredit. I moderbolaget

återfinns större delen av bankkoncernens

administrationskostnader.

Dotterbolagen

Länsförsäkringar Hypotek
Mkr 06-06-30 05-06-30

Balansomslutning 36 801 27 507

Utlåningsvolym 34 003 27 244

Rörelseresultat 18,4 16,4

Räntabilitet på eget kapital, % 1,5 1,8

Bostadsutlåningen ökade med 24,8 procent

eller 6,8 Mdr till 34,0 (27,2) Mdr. Mark-

nadsandelen avseende utlåning till hushåll

har sedan juni 2005 ökat med 0,2 procen-

tenheter och uppgår nu till 2,9 procent.

Antalet bolånekunder ökade från 77 000

till 87 000. Huvuddelen av utlåningen

avser villor. Bottenlånen placeras i Läns-

försäkringar Hypotek och topplånen i

moderbolaget. Rörelseresultatet uppgick

till 18,4 (16,4) Mkr. 

Wasa Kredit
Mkr 06-06-30 05-06-30

Balansomslutning 8 304 8 077

Utlåningsvolym 7 886 7 738

Rörelseresultat 46,5 55,5

Räntabilitet på eget kapital, % 12,4 15,9

Wasa Kredit är ett finansbolag vars verk-

samhet riktar sig mot marknaderna för bilar,

datorer, tyngre maskiner och blancokredi-

ter. Rörelseresultatet före bokslutsdisposi-

tioner och skatt uppgick till 46,5 (55,5) Mkr.

Utlåningsvolymen uppgick till 7,9 (7,7) Mdr.

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Mkr 06-06-30 05-06-30

Balansomslutning 175 147

Förvaltad volym 55 489 48 576

Nettoinflöde 2 741 2 780

Rörelseresultat 31,7 25,5

Räntabilitet på eget kapital 62,8 68,9

Länsförsäkringar Fondförvaltning förvaltar

55 (49) Mdr i 31 (32) värdepappersfonder

med olika placeringsinriktning.

Marknadsandelen mätt som nettoförsälj-

ning uppgick den sista juni till 6,2 procent.

Marknadsandelen mätt som förvaltat kapital

uppgick till 4,0.

Resultatet före bokslutsdispositioner och

skatt uppgick till 31,7 (25,5) Mkr.

Kundutveckling
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Basel II

Från och med den första januari 2007 ska

Länsförsäkringar Bank, med dotterbolag,

efter godkännande av Finansinspektionen

beräkna kapitaltäckning för kreditrisk en-

ligt intern riskklassificering, IRK-metoden

för hushållskrediter. Arbetet med att reali-

sera denna målbild fortskrider enligt plan. 

Säkerställda obligationer

Länsförsäkringar Banks dotterbolag Läns-

försäkringar Hypotek kommer, vilket även

informerats om i föregående rapport, under

tredje kvartalet 2006 inlämna en ansökan

till Finansinspektionen gällande tillstånd

att emittera säkerställda obligationer enligt

lagen (2003:1223) om utgivning av säker-

ställda obligationer. Utvecklingsarbetet för

att möjliggöra detta går enligt plan.

Under förutsättning att bolaget erhåller

tillstånd från Finansinspektionen kommer

den framtida obligationsupplåningen utgö-

ras av säkerställda obligationer. Målet är att

Hypoteksutlåning till allmänheten
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Kunder

Antalet kunder i länsförsäkringsgruppen

uppgick vid halvårsskiftet till fler än 

3 171 000, en ökning med mer än 24 000

under årets första sex månader. Samtidigt

väljer allt fler kunder att ha produkter inom

flera av Länsförsäkringars produktområden.

Privatkunder

Utvecklingen på privatmarknaden har varit

mycket gynnsam. Korsförsäljningen under

första halvåret har varit en av de bästa som

uppmätts. Kunder med produkter inom sak,

liv och bank ökade med mer än 10 procent.

Antalet privatkunder ökade med mer än 

18 000. Som en del av den positiva utveck-

lingen bidrog även en liten ökning av snitt-

antalet produkter per kund.

Kundutveckling

Företagskunder

Utvecklingen på företagsmarknaden har

också varit positiv under första halvåret.

Antalet företagskunder ökade med mer än

6 000 och kunder med produkter inom mer

än ett affärsområde ökade samtidigt. Totalt

sett ökar antalet produkter per kund – spe-

ciellt motorförsäkring breddas i kundbasen.  

Lantbrukskunder

Antalet lantbrukskunder minskade margi-

nellt under halvåret. Utvecklingen i antal

antas avspegla lantbrukets utveckling.

Korsförsäljningen har varit positiv under

perioden och kunder med produkter inom

alla tre kärnaffärer har ökat med mer än 

5 procent. Antalet produkter per kund har

ökat under perioden – speciellt motor- och

bankprodukter hade en bra ökning. Fortsät-

ter trenden kommer produktsnittet att gå

över 5,5 produkter per kund vid årsskiftet.
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Resultat- och balansräkningar

SAKFÖRSÄKRING1)

06-01-01– 05-01-01– Helår
Resultaträkning, Mkr 06-06-30 05-06-30 2005

Premieintäkt, efter avgiven 
återförsäkring 8 092 8 042 16 217

Kapitalavkastning överförd 
från finansrörelsen 401 440 818

Försäkringsersättningar, 
efter avgiven återförsäkring –5 677 –5 735 –11 548

Driftskostnader –1 496 –1 456 –2 946

Övriga tekniska intäkter/kostnader 6 5 –26

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska 
resultat före återbäring och rabattter 1 326 1 297 2 515

Återbäring och rabatter –63 –58 –926

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska
resultat efter återbäring och rabattter 1 263 1 239 1 589

Total kapitalavkastning 200 2 807 6 543

Kapitalavkastning överförd 
till försäkringsrörelsen –401 –440 –818

Övriga icke-tekniska kostnader –118 –77 –175

RESULTAT FÖRE BOKSLUTS-
DISPOSITIONER OCH SKATT 944 3 529 7 138

Balansräkning, Mkr 06-06-30 05-06-30

TILLGÅNGAR

Aktier och andelar 22 993 20 158

Obligationer och 
andra räntebärande värdepapper 22 180 20 415

Övriga placeringstillgångar 10 089 8 577

Summa Placeringstillgångar 55 262 49 150

Återförsäkrares andel av 
försäkringstekniska avsättningar 1 014 3 025

Övriga tillgångar 10 202 9 724

SUMMA TILLGÅNGAR 66 478 61 899

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 18 274 12 829

Obeskattade reserver 3 326 6 514

Försäkringstekniska avsättningar
(före avgiven återförsäkring) 32 396 32 282

Övriga skulder 12 482 10 274

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 66 478 61 899

1 Länsförsäkringars resultat inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 24 länsför-
säkringsbolagen och Länsförsäkringar AB, exklusive liv och bank. Mellanhavanden mellan
länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB har eliminerats. Värdet och värdeföränd-
ringen 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 24 självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans äger
Länsförsäkringar AB.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR LIV

06-01-01– 05-01-01– Helår
Resultaträkning, Mkr 06-06-30 05-06-30 2005

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 5 122 4 790 9 609

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring 5 048 4 686 9 472

Kapitalavkastning netto –853 9 207 20 165

Försäkringsersättningar –2 325 –2 583 –5 291

Övriga tekniska intäkter – – –

Förändring i försäkringstekniska avsättningar 5 446 –5 240 –17 527

Driftskostnader –665 –723 –1 379

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 6 651 5 346 5 440

Icke-tekniska kostnader –97 –89 –177

Resultat före skatt 6 554 5 257 5 263

Skatt –446 –494 –679

PERIODENS RESULTAT 6 108 4 763 4 584

Balansräkning, Mkr 06-06-30 05-06-30

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 1 750 1 774

Placeringstillgångar 99 710 96 263

Placeringstillgångar för vilka försäkrings-
tagaren bär placeringsrisken 31 700 26 480

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 731 733

Fordringar 7 262 328

Andra tillgångar 2 684 2 077

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 613 3 171

SUMMA TILLGÅNGAR 146 450 130 826

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Aktiekapital 8 8

Fonder samt periodens resultat 24 220 19 898

Försäkringstekniska avsättningar 80 666 79 450

Avsättningar för livförsäkringar för vilka 
försäkringstagaren bär placeringsrisken 31 700 26 485

Avsättningar för andra risker och kostnader 104 163

Depåer från återförsäkrare 726 770

Skulder 8 660 3 657

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 366 395

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 146 450 130 826



BANK

06-01-01– 05-01-01–
Resultaträkning, Mkr 06-06-30 05-06-30

Räntenetto 443, 4 434,7

Provisionsnetto –4,9 –39,7

Övriga rörelseintäkter 54,3 76,6

Summa rörelseintäkter 492,8 471,6

Allmänna administrationskostnader –341,5 –330,1

Övriga rörelsekostnader –40,0 –39,2

Summa kostnader –381,5 –369,3

Resultat före kreditförluster 111,3 102,3

Kreditförluster netto –29,2 –33,2

SUMMA RÖRELSERESULTAT 82,1 69,1

Skatt –23,0 –19,3

PERIODENS RESULTAT 59,1 49,8

Balansräkning, Mkr 06-06-30 05-06-30

TILLGÅNGAR

Utlåning till allmänheten 50 741 43 086 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 3 697 1 694

Immateriella tillgångar 117 88

Materiella tillgångar 10 15

Övriga tillgångar 2 223 2 094

SUMMA TILLGÅNGAR 56 788 46 977 

SKULDER AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

In- och upplåning från allmänheten 23 066 20 794

Emitterade värdepapper 27 811 21 025

Övriga skulder 2 701 2 367

Eget kapital 3 210 2 791

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 56 788 46 977
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För ytterligare information, kontakta

Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB, 08-588 400 00 

Christer Baldhagen, informationsdirektör Länsförsäkringar AB, 08-588 415 01, 070-579 70 66

Kommande rapporter

Kvartal 3:

Delårsrapport Länsförsäkringar Bank lämnas den 23 oktober 2006

Delårsrapport Länsförsäkringar Hypotek lämnas den 23 oktober 2006

Solvensrapport livförsäkring lämnas den 24 oktober 2006

Delårsrapport länsförsäkringsgruppen lämnas den 27 oktober 2006


