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2000 i all enkelhet
• Världens börser präglades av stora svängningar
under större delen av 2000. Trots osäkerheten
nådde AMF Pension en totalavkastning om 8,7 
procent på placeringstillgångarna. 

• Avkastningen på fastighetsportföljen har varit 
mycket god. Bolaget har även genomfört fastighets-
förvärv för motsvarande 2,5 miljarder kronor.

• Bolagets genomsnittsavkastning över en tio-
årsperiod uppgår till 16,3 procent, vilket gör 
AMF Pension till den bästa aktören i branschen.

• En mycket hög återbäringsränta har tillämpats för
bolagets produkter. För Avtalspension SAF-LO var
räntan, före avdrag för skatt och avgifter, 25,2 pro-
cent under januari till november och 28,2 procent
under december. Räntan för övriga produkter var
16,2 respektive 20,2 procent.

• Premiepensionsvalet blev framgångsrikt. Tre av
bolagets fonder placerades bland de tio mest valda.

Bolagets marknadsandel, av de som aktivt valt,
beräknas till 10,9 procent. Det förvaltade kapitalet
uppgår till 4,2 miljarder kronor. Fondvolymen har
ökat kraftigt, från 700 miljoner kronor 1999 till
drygt 5 miljarder kronor vid årsskiftet 2000/2001. 

• Även de offentliganställdas val av tjänstepension,
PFA 98, blev framgångsrikt. Bland de aktivt väljande
uppgår bolagets marknadsandel till 36 procent.
Premieinkomsten, som inbetalas och redovisas
2001, beräknas uppgå till 2,2 miljarder kronor.

• Varumärket talar om vad bolaget står för och vad
det kan erbjuda. Den fortsatta lanseringen av varu-
märket AMF Pension har gett resultat. Det tydliggjor-
des via framgångarna i pensionsvalen. Vid årsskiftet
2000/2001 hade bolaget 2,2 miljoner kunder.

• Upphandling av IT-tjänster för stordator- och
PC/LAN-produktion genomfördes. En ny huvudentre-
prenör för denna produktion anlitades. Omläggningen
skedde planenligt och utan driftstörningar.
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”Lite mer att leva för” är inte
bara mottot för AMF Pensions
verksamhet. Det var också 
temat för den fototävling 
företaget anordnade 2000. 
35 unga fotografer inbjöds 
till tävlingen. Deras uppgift 
var att fritt tolka och bildsätta
mottot ”Lite mer att leva för”. 
I årsredovisningen presenteras
några av de 60 tävlingsbidragen.
Bilden på denna sida är tagen 
av Tomas Jonsgården, 24 år. 

Bilden på framsidan är tagen 
av Sarianna Metsähuone, 33 år.
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När vi lägger ut en viss tjänst på externa leverantörer

finns det alltid ett kommersiellt ställningstagande i bot-

ten. Vi bedömer helt enkelt att kostnaderna blir lägre i

kombination med att kvaliteten är fortsatt hög. Men vi

förväntar oss samtidigt att våra partners uppvisar en

betydande förnyelseförmåga och ökad effektivitet inom

ramen för vårt samarbete. Därmed kan vi ägna oss åt vår

kärnverksamhet, medan vissa kringtjänster hanteras av

utvalda specialister. Denna strategi är en av förklaringar-

na till att vår komplexa verksamhet idag hanteras av

endast 160 medarbetare.

Tillgänglighet via Internet
Ett annat område där vi fortsatt att satsa stort under

2000 är Internet. Utbyggnaden har fortsatt och vi kan nu

erbjuda fler och bättre tjänster till våra kunder. För  AMF

Pension, som saknar ett traditionellt kontorsnät, är Inter-

net en mycket effektiv marknadskanal, främst genom den

fantastiska tillgänglighet vi därmed kan erbjuda.

Arbetet med att bygga och förbättra vår hemsida på

Internet har därför bara börjat. Fonder är exempel på ett

område där vi kommer att satsa, särskilt med tanke på

att vårt kapital i fonder ökat från cirka 700 miljoner kro-

nor 1999 till drygt 5 miljarder kronor under 2000.

Motivation är ledstjärnan
Framgångarna under 2000 förpliktar. Vi har fått en stor

andel nya kunder som vi nu ska ta hand om på bästa sätt.

För de nya kunderna ska vi nu visa att både långsiktighet

och trygghet är självklara begrepp i vår vardag. Det gör

vi bäst genom att fortsätta leverera hög avkastning till

låga kostnader.

Vägen dit går inte minst via människorna i vår organi-

sation. Vi vill ha motiverade medarbetare, som känner

att de är med och bidrar till AMF Pensions framgångar.

Som alltid är de ekonomiska villkoren viktiga för moti-

vationen. Men vi försöker också skapa en känsla av stolt-

het i vårt bolag samtidigt som vi betonar att alla insatser

spelar roll. Jag tror och hoppas att vi kommit en bit på

väg i detta arbete. Som stöd för detta har vi valt att satsa

på en organisation utan hierarkier, på öppenhet, tydlig

information samt på snabba och flexibla beslut.

I en tid då konkurrensen om duktiga människor ökar

anser jag att bra villkor också handlar om känslan av att

vara en nyckelperson, som bidrar till att skapa framgång

inom ett viktigt och intressant område. Jag är övertygad

om att vi har många sådana nyckelpersoner inom AMF

Pension och det är också en av förklaringarna till att vi

nu lagt ännu ett framgångsrikt år bakom oss.

5www.amfpension.se

VD har ordet

2000 var året då AMF Pension på bred
front etablerades som ”Pensionsbolaget”
på den svenska marknaden. Framgångarna
i årets pensionsval visar att vårt varumärke
och våra värderingar fått ett starkt genom-
slag. Vi kan dessutom glädja oss åt ett
starkt ekonomiskt resultat, som innebär att
vi även i år kan leverera en konkurrenskraftig
totalavkastning till förmån för våra kunder.

Ett viktigt mål för 2000 var att stärka AMF Pensions po-

sitioner på den svenska pensionsmarknaden. Med detta

mål följde att vi – från vår bas i Avtalspension SAF-LO 

– ville öka fokuseringen på AMF Pension som ”Pensions-

bolaget”. Det innebar i praktiken att vår inriktning på

renodlade pensionsprodukter skulle tydliggöras. Vi strä-

vade också efter att förankra våra värdeord – enkelhet,

trygghet och mänsklighet – ännu mer. Denna förankring

skulle göras internt, men kanske framför allt gentemot

nya och etablerade kunder. Samtidigt ville vi öka både

kännedomen och kunskapen om vårt varumärke, alltså

vad vi står för och vad vi kan erbjuda.

En stark aktör
När det gångna året nu sammanfattas kan jag med glädje

och stolthet konstatera att vi förverkligat dessa uppsatta

mål. Genom ett starkt erbjudande och framsynt mark-

nadskommunikation nådde vi mycket stora framgångar 

i såväl Premiepensionsvalet som i de offentliganställdas

val av tjänstepension – PFA 98. Dessa framgångar är

bästa tänkbara bekräftelse på att målen verkligen nåtts.

En analys visar att AMF Pension idag är den största

aktören hos de som valt aktivt inom Avtalspension SAF-

LO samt inom PFA 98. Vi är också den näst största aktö-

ren av de som gjort ett aktivt val i Premiepensionsvalet.

Även i år har vi dessutom lyckats förverkliga den stora

utmaningen – att vara den mest kostnadseffektiva  aktö-

ren med den bästa avkastningen i jämförelse med våra

stora konkurrenter. Därmed kan man konstatera att

2000 blev året då vi blev Pensionsbolaget för en mycket

stor del av svenska folket.

Till en del tror jag att våra framgångar beror på den

kultur och de värderingar som AMF Pension bygger sin

verksamhet på. Vi tydliggör begrepp som enkelhet,

trygghet och mänsklighet när vi möter nya kunder i en

försäljningssituation. Vi betonar samtidigt den långsikti-

ga inriktningen i våra pensionserbjudanden. Vi strävar

också efter att alltid förmedla kunskap och information

när vi berättar om våra produkter. Andra avgörande fak-

torer är våra låga kostnader och höga avkastning.

Sammantaget tror jag att detta ger oss en trovärdighet 

i kontakten med kunderna och det är egenskaper som

värderas högt av den som planerar för sin pension.

Partnerskap ökar effektiviteten
I vårt interna arbete har årets pensionsval inneburit att

rutiner och tekniska system anpassats till nya förutsätt-

ningar. De omfattande investeringarna i nya IT-system

påbörjades 1997 och har sedan dess utvecklats i takt med

att produktutbud och kundvolymer ökat. Effektiva ruti-

ner och system är grunden för den höga kundservice vi

föresatt oss att leverera. Bra interna rutiner är dessutom

en viktig förutsättning för kostnadseffektivitet.

Sedan några år sköts mycket av vår tekniska hantering

via outsourcing, det vill säga via specialiserade partners.

4

Framgångarna i årets pensionsval 
stärker våra positioner

VD HAR ORDET

”Vi kan konstatera att 2000
var året då vi blev Pensions-
bolaget för en mycket stor
del av svenska folket.”
Christer Elmehagen, VD

Fotograf:
Andrea Turander, 26 år

Christer Elmehagen, VD
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4

Framgångarna i årets pensionsval 
stärker våra positioner

VD HAR ORDET

”Vi kan konstatera att 2000
var året då vi blev Pensions-
bolaget för en mycket stor
del av svenska folket.”
Christer Elmehagen, VD

Fotograf:
Andrea Turander, 26 år

Christer Elmehagen, VD
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Trygghet står för AMF Pensions långsiktighet och erfa-

renhet vad gäller effektiv kapitalförvaltning. Tryggheten

bygger också på att bolaget ägs av SAF och LO samt att

verksamheten är specialiserad på pensioner. Trygghet

består också i att bolaget inte säljer högriskprodukter.

Mänsklighet står för den omtanke som kunden ska

möta hos AMF Pension. Eftersom pensioner är ett kom-

plicerat område blir bolagets närvaro och engagemang

betydelsefulla egenskaper. Mänskligheten kommer även

till uttryck genom den ömsesidiga princip som gäller för

vår verksamhet och som innebär att bolagets vinster all-

tid förs tillbaka till kunderna. Det mänskliga i verksam-

heten bekräftas dessutom av att AMF Pension, sedan

starten 1973, aldrig orsakat en enda försenad pensions-

utbetalning.

Snabba resultat
När varumärkesarbetet påbörjades 1997 genomfördes en

första attitydundersökning. Den syftade till att kartlägga

varumärkeskännedomen hos de befintliga kunderna.

Resultatet visade att endast två av tio tillfrågade kunder

kände till AMF Pension. Undersökningen följdes av en

brett upplagd informationskampanj, som pågick under

hösten 1998. En uppföljande undersökning genomfördes

vid årsskiftet 1998/99. Då var det 98 procent av de tillfrå-

gade som kände till AMF Pension. Aktiviteterna fångar

väl hur varumärkesarbetet inom AMF Pension bedrivs.

Kring varje kommunikationsinsats görs attitydmätning-

ar som visar hur kunderna uppfattar informationen.

Dessa  undersökningar som regelbundet genomförs visar

att kunskapen om varumärket AMF Pension successivt

ökat, både bland nya och gamla kunder.

En resa utan slut
Att bygga ett varumärke är en resa utan slut. Varumärket

kräver ständig uppmärksamhet för att utvecklas på ett

effektivt sätt. Den resa som varumärket påbörjade 1997

rymmer fyra olika faser – Okänd, Igenkänd, Välkänd och

Erkänd. Idag råder det knappast något tvivel om att AMF

Pension är ett erkänt varumärke. Det visar bland annat

höstens Premiepensionsval då cirka 586 000 svenskar

valde att placera sina pensionspengar i AMF Pension.

Arbetet med att utveckla varumärket fortsätter. I detta

arbete har alla affärsområden en viktig roll. Det handlar

om förmågan att vara kostnadseffektiv, att erbjuda hög-

avkastande förvaltning, att utveckla nya produkter uti-

från kundernas behov samt inte minst om förmågan att

bemöta bolagets kunder med service och omtanke.

www.amfpension.se
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Varumärket är en tillgång, som beskriver
vad AMF Pension står för och vad bolaget
kan erbjuda. Positioneringen av varumärket
inleddes 1997 och har på kort tid gjort
AMF Pension till en välkänd aktör på pen-
sionsmarknaden. Detta bekräftades också
vid höstens Premiepensionsval. 

Omtanken om kunderna har en lång tradition inom

AMF Pension. När bolagets marknadsorientering på-

börjades 1997 var det därför naturligt att utgå från tre

värderingar – enkelhet, trygghet och mänsklighet – som

speglar denna tradition. Samtidigt lanserades devisen

”Lite mer att leva för”, som idag är känd bland många

svenskar. Devisen fångar den känsla som varumärket

AMF Pension ska förknippas med och som uttrycks i de

tre värdeorden. Försäljningsresultaten visar att bolagets

grundläggande budskap och värderingar uppskattas av

kunderna, vilket samtidigt inneburit att kunskapen om

AMF Pension ökat kraftigt.

Attraktionskraften styr
Starka varumärken förknippas med bland annat kvalitet

och kontinuitet och är något som de flesta företag vill

etablera. Ett starkt varumärke representerar en tillgång,

som – rätt hanterad – är en effektiv resurs i marknadsar-

betet. Utifrån varumärkets attraktionskraft kan företaget

lättare skapa starka relationer till kunder och andra in-

tressenter. Därmed kan varumärket öka förutsättningarna

för en framgångsrik utveckling av företagets verksamhet.

Jämfört med andra branscher har varumärkesarbetet

inom den finansiella sektorn en kort historia. Orsaken är

de regleringar som omgav denna sektor fram till mitten

av 1980-talet och som satte begränsningar kring hur

finansiella produkter, tjänster och koncept fick mark-

nadsföras. För AMF Pension är varumärkestänkandet av

ett ännu senare datum. Bolaget etablerades 1973, men

det var först i slutet av 90-talet som varumärkesstrategin

blev aktuell. Orsaken var avregleringen av Avtalspension

SAF-LO – de privatanställda arbetarnas tjänstepension 

– som är bolagets kärnområde.

Värderingar lägger grunden
Förutom de tre värderingarna finns det två andra egen-

skaper som kopplas till varumärket – hög avkastning och

låga kostnader. Förmågan att uppvisa hög avkastning

under lång tid bidrar till attraktionskraften i varumärket.

Kostnadseffektiviteten visar på en trovärdighet och ett

engagemang, som också stärker varumärket.

De tre grundläggande värderingarna formulerades i

samband med att marknadsorienteringen inleddes.

Enkelhet står för att AMF Pension erbjuder ett fåtal

enkla basprodukter inom ett i övrigt komplicerat områ-

de. Enkelheten uttrycker också ett löfte om att kundens

kontakt med bolaget ska vara tydlig och överskådlig samt

att tillgängligheten, till exempel via kundtjänsten, alltid

ska vara hög.

Snabb resa från Okänd till Erkänd 
VARUMÄRKET

Fotograf:
Christian Svorono, 25 år

”Att bygga ett varumärke är
en resa utan slut. Varumär-
ket kräver ständig uppmärk-
samhet för att utvecklas på
ett effektivt sätt.”
Susanne Hallberg, Marknadschef

Inför pensionsvalen exponerades varumärket även på så kallade 

vepor, som draperade flera fastigheter i centrala Stockholm. 

Motiven på veporna var hämtade från fototävlingen ”Lite mer att leva för”,

som AMF Pension anordnade under 2000. 
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Premiepensionsvalet och de offentligan-
ställdas tjänstepensionsval, PFA 98, kom
att prägla verksamheten inom Marknad och
Försäljning 2000. Det övergripande målet 
i Premiepensionsvalet var att göra AMF
Pension till en av de tre största aktörerna
bland aktiva val – ett mål som överträffa-
des med god marginal. 

En av huvuduppgifterna för Marknad och Försäljning är

att kommunicera de konkurrensfördelar som ska för-

knippas med varumärket AMF Pension. Budskapen for-

mas utifrån kunskaperna om kundernas behov och om

marknaden – kunskaper som ständigt måste utvecklas

för att kommunikationen ska vara slagkraftig och nå

fram. Marknad och Försäljning har även ansvar för att

det finns en kontinuitet i erbjudandena från AMF

Pension, det vill säga att produkter och tjänster alltid

speglar bolagets grundläggande värderingar och de verk-

liga kundbehoven.

Individen i centrum
Pensionsmarknaden har genomgått stora förändringar

under senare år. En grundläggande drivkraft har varit de

avregleringar som successivt genomförts. Som en effekt

har det kollektiva, förmånsbaserade pensionssparandet

alltmer kommit att ersättas av ett individuellt, premieba-

serat sparande. Därmed har pensioner blivit en fråga som

de flesta förvärvsarbetande måste kunna ta ställning till.

I takt med att de gamla pensionsstrukturerna avveck-

lats har konkurrensen ökat. På produktsidan har kon-

kurrensen medfört att traditionella pensionsförsäkringar

ställts mot fondsparande och fondförsäkringar, vilket

hittills inneburit att traditionella pensionsförsäkringar

tappat marknad. Samtidigt har den hårdnande konkur-

rensen ökat fokuseringen på kostnader. Mot den bak-

grunden är enkel och billig administration en betydelse-

full konkurrensfaktor för de företag som arbetar med

pensioner.

De omfattande förändringarna gör också att nya aktö-

rer söker sig till den svenska pensionsmarknaden. Det

handlar dels om utländska förvaltare, dels om svenska

nischaktörer inom till exempel detaljhandeln. En annan

trend som blir allt tydligare är branschöverskridande

samarbeten. De bygger på att företag med stora kundba-

ser agerar distributionskanal för aktörer från helt andra

branscher. Den tekniska utvecklingen är ytterligare en

drivkraft som alltjämt ändrar spelreglerna på pen-

sionsmarknaden. På Internet är det både snabbt och

enkelt att inhämta information och investera eller spara

direkt via det aktuella företagets hemsida. IT-utveckling-

en – i kombination med medias ökade fokusering på pri-

vatekonomi och pensioner – har gjort långsiktigt sparan-

” I alla kundsamtal har vi 
tydligt betonat långsiktig
trygghet framför kortsiktig
tillväxt.”
Ingvar Skeberg, vice VD med ansvar för Marknad och Försäljning

Marknad och Försäljning
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de till ett självklart ämne i samhällsdebatten. Samman-

taget kan omvärldstrenderna sägas ha resulterat i en

avgörande förändring – ett tydligt fokus på den enskilde

individens ansvar och möjligheter på pensionsmarkna-

den. Det får till följd att pensionsbolagen måste anpassa

sina erbjudanden till de nya förutsättningarna, till exem-

pel genom att erbjuda kunskap och rådgivning i allt stör-

re utsträckning.

Betoning på trygghet
Höstens två stora pensionsval omfattade många männi-

skor. Premiepensionsvalet riktades till cirka 4,4 miljoner

människor, det vill säga i stort sett alla yrkesverksamma,

medan de offentliganställdas tjänstepensionsval,

PFA 98, omfattade cirka 850 000 kommun- och lands-

tingsanställda. Försäljningsmålet i Premiepensionsvalet

var att 300 000 kunder skulle välja AMF Pension, vilket

motsvarar ett kapital om 2,3 miljarder kronor. I PFA 98

sattes målet till 87 000 kunder och 500 miljoner kronor i

premieinkomst. För att öka tydligheten i bolagets

pensionserbjudande sågs båda valen som ett integrerat 

kommunikationsarbete, där budskapen inför respektive

val skulle ge draghjälp åt varandra.

För AMF Pension var ’’enkelhet’’ och ’’trygghet’’ nyckel-

begrepp i marknadskommunikationen vid båda valen.

Premiepensionsvalet har betraktats som pensionsval sna-

rare än fondval. I alla kundsamtal har därför långsiktig

trygghet betonats framför kortsiktig tillväxt.

Begreppet ”enkelhet” har tydliggjorts bland annat genom

att bolaget byggt sitt erbjudande på ett fåtal fondalternativ.

Viktig direktkontakt
Folkbildning och publika möten är viktiga marknadska-

naler för AMF Pension. Särskilt eftersom bolaget saknar

kontorsnät. Under året genomfördes mötesaktiviteter på

35 utvalda orter i Sverige. På varje plats bjöd bolaget in

till informationsmöten. Arbetet innefattade även cirka 

1 300 företagsbesök. Via dessa aktiviteter – och via träffar

i köpcentra – beräknas cirka 125 000 människor ha fått

direktinformation från AMF Pension. En särskild sats-

ning har också gjorts för att informera invandrare.

Speciella aktiviteter har genomförts i invandrartäta bo-

stadsområden och på arbetsplatser. Informations- och

försäljningsmaterial om premiepensionen producerades

på en rad olika språk. Språkkompetensen i bolagets

kundtjänst har också förstärkts. Idag kan AMF Pension

erbjuda kundservice på åtta språk.

Resultaten över förväntan
Resultaten från årets två pensionsval visar att försälj-

ningsmålen överträffats med bred marginal. I Premie-

pensionsvalet placerade cirka 586 000 kunder hela eller

delar av sin premiepension hos AMF Pension. Därmed

överträffades målet med 95 procent. Tre av bolagets fon-

der hamnade dessutom på listan över de tio mest valda

fonderna i hela Premiepensionsvalet. I PFA 98 valde

cirka 221 000 kommun- och landstingsanställda AMF

Pension, vilket är 154 procent över det uppsatta målet.

Utfallet visar också att bolagets premieinkomst i PFA 98

väntas uppgå till 2,2 miljarder kronor. Vid årsskiftet

2000/2001 beräknades AMF Pension ha sammanlagt 2,2

miljoner kunder.

Som en följd av årets breda marknadsarbete har kän-

nedomen om AMF Pensions varumärke ökat markant.

Försäljningsmålen överträffades 
med bred marginal

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
Fotograf:
Matilda Kock, 20 år
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trend som blir allt tydligare är branschöverskridande

samarbeten. De bygger på att företag med stora kundba-

ser agerar distributionskanal för aktörer från helt andra

branscher. Den tekniska utvecklingen är ytterligare en

drivkraft som alltjämt ändrar spelreglerna på pen-

sionsmarknaden. På Internet är det både snabbt och

enkelt att inhämta information och investera eller spara

direkt via det aktuella företagets hemsida. IT-utveckling-

en – i kombination med medias ökade fokusering på pri-

vatekonomi och pensioner – har gjort långsiktigt sparan-

” I alla kundsamtal har vi 
tydligt betonat långsiktig
trygghet framför kortsiktig
tillväxt.”
Ingvar Skeberg, vice VD med ansvar för Marknad och Försäljning
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de till ett självklart ämne i samhällsdebatten. Samman-

taget kan omvärldstrenderna sägas ha resulterat i en

avgörande förändring – ett tydligt fokus på den enskilde

individens ansvar och möjligheter på pensionsmarkna-

den. Det får till följd att pensionsbolagen måste anpassa

sina erbjudanden till de nya förutsättningarna, till exem-

pel genom att erbjuda kunskap och rådgivning i allt stör-

re utsträckning.

Betoning på trygghet
Höstens två stora pensionsval omfattade många männi-

skor. Premiepensionsvalet riktades till cirka 4,4 miljoner

människor, det vill säga i stort sett alla yrkesverksamma,

medan de offentliganställdas tjänstepensionsval,

PFA 98, omfattade cirka 850 000 kommun- och lands-

tingsanställda. Försäljningsmålet i Premiepensionsvalet

var att 300 000 kunder skulle välja AMF Pension, vilket

motsvarar ett kapital om 2,3 miljarder kronor. I PFA 98

sattes målet till 87 000 kunder och 500 miljoner kronor i

premieinkomst. För att öka tydligheten i bolagets

pensionserbjudande sågs båda valen som ett integrerat 

kommunikationsarbete, där budskapen inför respektive

val skulle ge draghjälp åt varandra.

För AMF Pension var ’’enkelhet’’ och ’’trygghet’’ nyckel-

begrepp i marknadskommunikationen vid båda valen.

Premiepensionsvalet har betraktats som pensionsval sna-

rare än fondval. I alla kundsamtal har därför långsiktig

trygghet betonats framför kortsiktig tillväxt.

Begreppet ”enkelhet” har tydliggjorts bland annat genom

att bolaget byggt sitt erbjudande på ett fåtal fondalternativ.

Viktig direktkontakt
Folkbildning och publika möten är viktiga marknadska-

naler för AMF Pension. Särskilt eftersom bolaget saknar

kontorsnät. Under året genomfördes mötesaktiviteter på

35 utvalda orter i Sverige. På varje plats bjöd bolaget in

till informationsmöten. Arbetet innefattade även cirka 

1 300 företagsbesök. Via dessa aktiviteter – och via träffar

i köpcentra – beräknas cirka 125 000 människor ha fått

direktinformation från AMF Pension. En särskild sats-

ning har också gjorts för att informera invandrare.

Speciella aktiviteter har genomförts i invandrartäta bo-

stadsområden och på arbetsplatser. Informations- och

försäljningsmaterial om premiepensionen producerades

på en rad olika språk. Språkkompetensen i bolagets

kundtjänst har också förstärkts. Idag kan AMF Pension

erbjuda kundservice på åtta språk.

Resultaten över förväntan
Resultaten från årets två pensionsval visar att försälj-

ningsmålen överträffats med bred marginal. I Premie-

pensionsvalet placerade cirka 586 000 kunder hela eller

delar av sin premiepension hos AMF Pension. Därmed

överträffades målet med 95 procent. Tre av bolagets fon-

der hamnade dessutom på listan över de tio mest valda

fonderna i hela Premiepensionsvalet. I PFA 98 valde

cirka 221 000 kommun- och landstingsanställda AMF

Pension, vilket är 154 procent över det uppsatta målet.

Utfallet visar också att bolagets premieinkomst i PFA 98

väntas uppgå till 2,2 miljarder kronor. Vid årsskiftet

2000/2001 beräknades AMF Pension ha sammanlagt 2,2

miljoner kunder.

Som en följd av årets breda marknadsarbete har kän-

nedomen om AMF Pensions varumärke ökat markant.

Försäljningsmålen överträffades 
med bred marginal

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING
Fotograf:
Matilda Kock, 20 år
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net fått ännu större betydelse. Statistiken visar att bolaget

hade mer än 100 000 unika besökare per månad under

den period då pensionsvalen pågick. Hemsidan,

www.amfpension.se, har successivt byggts ut för att öka

kundnyttan och funktionaliteten. Numera kan kunderna

till exempel hämta information, jämföra alternativa pen-

sionslösningar och göra egna beräkningar. Företagets

fondkunder kan se över sitt innehav och även byta fon-

der direkt via sin dator. Utbyggnaden av hemsidan fort-

sätter. Målet är att hela tiden öka interaktiviteten genom

att tillföra nya, attraktiva tjänster.

www.amfpension.se
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Marknadsundersökningar visar att AMF Pension var det

varumärke som allmänheten bäst kände till bland aktö-

rerna på pensionsmarknaden. Mätningarna genomför-

des varje vecka under 2000. AMF Pension var då det

mest nämnda varumärket i drygt 80 procent av fallen.

Egen Trygghetsekonom 
AMF Pension är idag det ledande, renodlade pensions-

bolaget på den svenska marknaden. För att tydligare lyfta

fram bolagets breda kunskap om pensioner har en ny

tjänst inrättats. Anna Allerstrand heter bolagets nya

”Trygghetsekonom.” Hon är en publik rådgivare som ska

informera, inspirera, skapa debatt och utöva opinions-

bildning i frågor som rör pensioner.

AMF Pension saknar säljkår i traditionell mening.

Däremot har bolaget en kundtjänst som arbetar med

kunder och försäljning. För att skapa en hög tillgänglig-

het har de 20 medarbetarna tillgång till modern teknik,

där telefoni och data integrerats för att öka effektiviteten.

Under det gångna året har kundtjänsten hanterat unge-

fär 150 000 samtal. Målet är att ett samtal alltid ska

besvaras inom 20 sekunder. De kvalitetsmätningar som

gjorts visar att 75 procent av alla inkommande samtal

2000 också besvarades inom detta intervall.

Fortsatt utveckling av Internettjänster 
Internet är en både praktisk och kostnadseffektiv kanal

för information och försäljning. För att möta den stigan-

de efterfrågan på elektroniska tjänster utvecklas hela

tiden AMF Pensions Internetplats. För att ytterligare

stärka positionerna på Internet har AMF Pension etable-

rat strategiska allianser med bland annat Aftonbladet

och Passagen. Dessa samarbetspartners kan numera ta

del av och presentera de kunskaper som AMF Pension

har inom området pensioner.

Med tanke på årets pensionsval har hemsidan på Inter-

Anna Allerstrand, Trygghetsekonom
Anna Allerstrand är från och med år 2000 AMF Pensions Trygghetsekonom.
I denna roll är hon en publik rådgivare som ska informera, inspirera och
utöva opinionsbildning i frågor som rör pensioner. Sedan Anna började
sitt arbete har hon deltagit i debatter och även samarbetat med svenska
dagstidningar. Anna har till exempel fungerat som pensionsexpert på
Aftonbladets hemsida på Internet. Hon var även programledare i de val-
guidefilmer som producerades under året. Erfarenheterna hittills visar att
satsningen på en trygghetsekonom slagit väl ut.

Fotograf:
Maria Liljeblad, 34 år
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Ring 08-696 32 00, dygnet runt, så hjälper vi dig att göra ett tryggt och säkert val. Du kan också gå in på www.amfpension.se.

Tycker du att
pensionsvalet
är krångligt? 
Så här enkelt 
är det:
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För dig som då och då kollar 
på börssidorna.
Du hänger med hyfsat i den ekono-

miska utvecklingen, och är intresserad

av hur dina pensionspengar förvaltas.

Du är villig att ta en lite större risk nu

för att få chans till högre avkastning i

framtiden.

För dig som har svårt att tänka
på annat än fonder och ekonomi.
Du är beredd att engagera dig i ditt

pensionssparande. Du vet att den

största risken kan ge den högsta avkast-

ningen. Eftersom du är beredd att ta

chansen, är det här alternativet för dig.

Fondnummer 610 121

Fondnummer 645 952

Fondnummer 681 783
Fondnummer 538 462

1
ALTERNATIV

100% Balansfond

100% Aktiefond–Världen

2
ALTERNATIV

3
50% Aktiefond–Sverige

50% Europafond–Euro

ALTERNATIV

Gör det enkelt för dig nu när du ska välja fonder i premiepensionsvalet.

Välj fonder från ett bolag som ligger i topp när det gäller avkastning, och

som dessutom har låga avgifter.

Här kommer tre alternativ – välj det som passar dig bäst.

För dig som är mindre 
intresserad av ekonomi.
Du vill välja nu och sedan glömma.

Här får du lite lägre möjlighet till 

hög avkastning, men håller samtidigt

risken låg.

Risker och möjligheter med fondsparande.
Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det i framtiden. Dina fondandelar ökar eller
minskar i värde beroende på börsens svängningar. Därmed är det inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Informationsbroschyr med fullständiga fondbestämmelser finns att beställa hos kundtjänst, 08-696 32 00. 

Ring oss så får du hjälp att välja de fonder som passar dig.

08-6963200
Eller gå in på vår valguide: www.amfpension.se

Dygnet runt!

Kundtjänst: 
Vard. 08.00-21.00 Tel. 08-696 32 00 

www.amfpension.se

Högt pris och hög kvalitet är inte alltid samma sak. Faktum är att vissa

saker bara blir bättre och bättre ju mindre de kostar. Så är det för oss.

Många frågar sig hur vårt sparande kan kosta så lite. Svaret är enkelt.

Vi arbetar bara med pensioner – ingenting annat. Det gör att det blir

enkelt och billigt att ta hand om dina pengar.

Dessutom är vi en liten effektiv organisation, samlad under ett 

och samma tak.

Allt det här ger dig mer pengar när det är dags att gå i pension.

Så enkelt är det.

Ompriset 
påmjölk 
går upp.

Blir den
godaredå?

Kundtjänst: Vard 8-21  Telefon 08-696 32 00  www.amfpension.se

Vissa saker behåller sin höga kvalitet oavsett hur lite de kostar.

Så är det även för oss.

Faktum är att det vi arbetar med blir till och med bättre och

bättre ju mindre det kostar. Ett billigare pensionssparande ger dig

alltså mer pengar i pension.

Många frågar sig hur ett så framgångsrikt sparande kan kosta

så lite. Svaret är enkelt.

Vi har inga bilförsäkringar. Inga bolån. Inte hundratals fonder.

Allt det här gör att det blir enkelt och billigt att ta hand om

dina pengar, vilket gör att du kan se fram emot en bättre pension.

Så enkelt är det.
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Dyrare
vatten.
Släcker
törsten
bättre?

Kundtjänst: Vard 8-21  Telefon 08-696 32 00  www.amfpension.se

Högt pris och hög kvalitet är inte alltid samma sak. Faktum är att vissa

saker bara blir bättre och bättre ju mindre de kostar. Så är det även för oss.

Många frågar sig hur vårt sparande kan kosta så lite. Svaret är enkelt.

Vi arbetar bara med pensioner – ingenting annat. Det gör att det blir

enkelt och billigt att ta hand om dina pengar.

Dessutom är vi en liten effektiv organisation, samlad under ett 

och samma tak.

Allt det här ger dig mer pengar när det är dags att gå i pension.

Så enkelt är det.

Blir 
bensinen
sämreom
denkostar
mindre?

Genom årets pensionsval fick bolagets hemsida på
Internet ökad betydelse. Statistik visar att AMF Pension
hade 100 000 unika besökare per månad under den
period då pensionsvalen pågick. Hemsidan utvecklas
hela tiden för att öka kundnyttan och funktionaliteten.

Antal kunder för AMF Pension i pensionsvalen år 2000.
Mål jämfört med faktiskt antal kunder i 1000-tal.
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1. Annonser i dags- och fackföreningspress lyfte fram bety-
delsen av låga kostnader. ”Blir pensionen bättre om kostna-
den är högre?” var temat i annonsserien som varierades på
olika sätt.
2. I annonser på stortavlor och i kvällspress betonades bland
annat den trygghet och gemenskap, som en bra pension kan
medföra.
3. Reklamfilm är en viktig kommunikationskanal för AMF
Pension. Liksom tidigare år bygger filmerna på den livskvali-
tet, som bolagets pensionslösningar ska förknippas med.

1. 2.

3.
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Marknadsundersökningar visar att AMF Pension var det

varumärke som allmänheten bäst kände till bland aktö-

rerna på pensionsmarknaden. Mätningarna genomför-

des varje vecka under 2000. AMF Pension var då det

mest nämnda varumärket i drygt 80 procent av fallen.

Egen Trygghetsekonom 
AMF Pension är idag det ledande, renodlade pensions-

bolaget på den svenska marknaden. För att tydligare lyfta

fram bolagets breda kunskap om pensioner har en ny

tjänst inrättats. Anna Allerstrand heter bolagets nya

”Trygghetsekonom.” Hon är en publik rådgivare som ska

informera, inspirera, skapa debatt och utöva opinions-

bildning i frågor som rör pensioner.

AMF Pension saknar säljkår i traditionell mening.

Däremot har bolaget en kundtjänst som arbetar med

kunder och försäljning. För att skapa en hög tillgänglig-

het har de 20 medarbetarna tillgång till modern teknik,

där telefoni och data integrerats för att öka effektiviteten.

Under det gångna året har kundtjänsten hanterat unge-

fär 150 000 samtal. Målet är att ett samtal alltid ska

besvaras inom 20 sekunder. De kvalitetsmätningar som

gjorts visar att 75 procent av alla inkommande samtal

2000 också besvarades inom detta intervall.

Fortsatt utveckling av Internettjänster 
Internet är en både praktisk och kostnadseffektiv kanal

för information och försäljning. För att möta den stigan-

de efterfrågan på elektroniska tjänster utvecklas hela

tiden AMF Pensions Internetplats. För att ytterligare

stärka positionerna på Internet har AMF Pension etable-

rat strategiska allianser med bland annat Aftonbladet

och Passagen. Dessa samarbetspartners kan numera ta

del av och presentera de kunskaper som AMF Pension

har inom området pensioner.

Med tanke på årets pensionsval har hemsidan på Inter-

Anna Allerstrand, Trygghetsekonom
Anna Allerstrand är från och med år 2000 AMF Pensions Trygghetsekonom.
I denna roll är hon en publik rådgivare som ska informera, inspirera och
utöva opinionsbildning i frågor som rör pensioner. Sedan Anna började
sitt arbete har hon deltagit i debatter och även samarbetat med svenska
dagstidningar. Anna har till exempel fungerat som pensionsexpert på
Aftonbladets hemsida på Internet. Hon var även programledare i de val-
guidefilmer som producerades under året. Erfarenheterna hittills visar att
satsningen på en trygghetsekonom slagit väl ut.

Fotograf:
Maria Liljeblad, 34 år
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För dig som då och då kollar 
på börssidorna.
Du hänger med hyfsat i den ekono-

miska utvecklingen, och är intresserad

av hur dina pensionspengar förvaltas.

Du är villig att ta en lite större risk nu

för att få chans till högre avkastning i

framtiden.
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på annat än fonder och ekonomi.
Du är beredd att engagera dig i ditt

pensionssparande. Du vet att den
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ningen. Eftersom du är beredd att ta
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Gör det enkelt för dig nu när du ska välja fonder i premiepensionsvalet.
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Här kommer tre alternativ – välj det som passar dig bäst.

För dig som är mindre 
intresserad av ekonomi.
Du vill välja nu och sedan glömma.

Här får du lite lägre möjlighet till 

hög avkastning, men håller samtidigt

risken låg.
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medföra.
3. Reklamfilm är en viktig kommunikationskanal för AMF
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Nya övergångsregler
I januari 2000 tecknades ett nytt pensionsavtal mellan

SAF och LO. Avtalet reglerar bland annat villkoren för de

kunder inom Avtalspension SAF-LO, som är födda 1935

– 1967 och som omfattas av övergångsreglerna i avtalet.

Det innebär att mer än 1 miljon av AMF Pensions kun-

der berörs av de ändrade reglerna. Med avtalet följer

också att premiesatsen höjs till 3,5 procent samtidigt

som intjänandeåldern, det vill säga det år då pensions-

inbetalningarna påbörjas, sänks från 28 år till 22 år.

För beloppen enligt övergångsreglerna införs en ny

metodik som innebär att kunderna i fortsättningen får

en premiebestämd försäkring, vilken räknas upp med

återbäringsräntan. De som är födda 1935 – 1938 garan-

teras dessutom minst den pensionsnivå som skulle ha

gällt om STP-avtalet fortsatt att gälla. De nya reglerna

gör att den genomsnittliga pensionsutbetalningen för

nya pensionärer ökar med cirka 300 kronor per månad

före skatt. Som en följd av de nya reglerna genomfördes 

i november en retroaktiv pensionsutbetalning om 19

miljoner kronor till 20 000 pensionärer.

Sju nya produkter
Under 2000 har sju nya försäkringsprodukter utvecklats.

Det handlar bland annat om traditionell försäkring och

fondförsäkring för PFA 98 – pensionsvalet för anställda 

i kommuner och landsting som genomfördes i slutet av

2000. Till PFA 98 har även nya IT-system utvecklats för

att klara administration och kontakter med de två val-

centralerna, Pensionsvalet AB och SPV.

Sedan 1999 har AMF Pension även en produkt för

alternativ ITP. Denna specialprodukt skapades för

anställda inom AstraZeneca och Ericsson. Målgruppen

är medarbetare i dessa två företag med en årsinkomst

som överstiger tio basbelopp. Att enskilda företag upp-

handlar egna pensionslösningar blir allt vanligare. Från

2001 blir det också möjligt att välja AMF Pensions fond-

försäkring för alternativ ITP.

I årets Premiepensionsval har medarbetarna inom

Försäkring deltagit i det löpande informationsarbetet.

De har till exempel tagit emot telefonförfrågningar och

kundbesök men även deltagit vid de uppsökande infor-

mationsinsatser som genomförts runt om i Sverige.

Kundtjänst för pensionärer
Försäkring driver även en egen kundtjänst. Den vänder

sig till kunder som gått i pension och vars frågor därför

skiljer sig från övriga kunders. Denna kundtjänst har i

snitt 150 kundkontakter per dag och hanterar frågor som

rör till exempel konton, utbetalningar och skatteavdrag.

Bolagets vanliga kundtjänst sorterar under Affärsområde

Marknad och Försäljning. Även denna kundtjänst tar

hjälp av Försäkring. Det rör sig då ofta om kundfrågor

där affärsområdets specialistkompetens behövs på grund

av frågans komplexitet.

Produktspecialisterna inom Försäkring faktagranskar

allt sälj- och informationsmaterial som rör försäkrings-

produkter och tjänster. Ett aktuellt exempel är utbyggna-

den av AMF Pensions Internetsidor. Under våren 2001

ska bolagets samtliga fondförsäkringskunder kunna följa

sitt innehav och även byta fonder direkt via Internet. För

att säkerställa kvaliteten i det som rör produkterna har

specialisterna inom Försäkring bidragit med sin kompe-

tens i detta projekt.

Den höga försäkringskompetensen är en av
affärsområde Försäkrings främsta styrkor.
En annan styrka är det effektiva systemstö-
det. Det minimerar behovet av manuella
rutiner och bidrar därmed till den kost-
nadseffektiva hanteringen inom Försäkring.

I linje med AMF Pensions värderingar är ”Enkelhet” ett

nyckelord inom affärsområdet. Enkla produkter, enkel

administration och kommunikation i kontakterna med

kunderna betonas starkt inom Försäkring.

Affärsområdet – som har cirka 40 medarbetare 

– ansvarar bland annat för utveckling, teknisk anpass-

ning och administration av bolagets försäkringsproduk-

ter. För att klara dessa åtaganden på ett konkurrenskraf-

tigt sätt är hög effektivitet ett absolut krav.

Systemstöd och produktutveckling i samklang
Med hjälp av det effektiva systemstödet präglas den

löpande försäkringsproduktionen av stordrift och enkel-

het. Få andra försäkringsaktörer har idag en lika rationell

och automatiserad försäkringsadministration som AMF

Pension. Ändringar, premieinbetalningar och fondbyten

är exempel på kundärenden, som ständigt måste kunna

hanteras på ett säkert och effektivt sätt. Även utveckling-

en av nya produkter styrs i stor utsträckning av de förut-

sättningar som den tekniska infrastrukturen sätter upp.

Det innebär konkret att varje ny produkt måste anpassas

för den rationella hanteringen.

En annan huvuduppgift är att sköta utbetalningen av

pensioner. 2000 betalades cirka 4,5 miljarder kronor ut

till ungefär 350 000 personer. Vid utbetalningarna är

kraven på precision höga. Genom åren har AMF Pension

levt upp till dessa krav. Under de gångna 27 åren har

bolaget aldrig orsakat en försenad pensionsutbetalning.

13www.amfpension.se12

Fokus på kostnadseffektiv hantering 
FÖRSÄKRING

”Få andra försäkringsaktörer har
idag en lika rationell och auto-
matiserad försäkringsadmini-
stration som AMF Pension.”
Kerstin Lindahl-Nilsson, Chef Försäkring

Försäkring

Fotograf:
Laila Östlund, 33 år
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MSEK % MSEK MSEK %1) MSEK % MSEK %1) MSEK %1) % %

Obligationer, penning-

marknadsinstrument

och reverslån 67 275   34,9   18 855   2 693   3,2   88 823   43,3   4 887   5,9   7 580   9,1   6,7   8,6   

STP-lån 5 473   2,8   -376   116   2,3   5 214   2,5   291   5,7   407   8,0   7,0   6,9   

Svenska aktier2) 68 295   35,5   -21 044   2 337   4,4   49 588   24,2   1 039   2,0   3 376   6,4   3,2   32,9   

Utländska aktier 41 168   21,4   3 028   2 274   5,7   46 469   22,7   423   1,0   2 697   6,7   1,5   31,2   

Fastigheter3) 10 030   5,2   2 452   2 020   20,5   14 501   7,1   558   5,7   2 578   26,2   7,0   15,5   

Specialfinansiering4) 339   0,2   -5   -1 -0,3   333   0,2   30   9,1   29   8,8   6,2   6,1   

Summa placeringar 192 580   100   2 910   9 439   4,9   204 928   100   7 228   3,8   16 667   8,7   4,8   19,1   

Övrigt -394   78   -317   -9   -9   

TOTALT 192 186   2 988   9 439   4,9   204 611   7 219   3,8   16 658   8,7   

1) Tidsviktad per månad 2) Inklusive aktier och andelar i onoterade bolag 3) Inklusive aktier och andelar i onoterade fastighetsbolag samt 
helägt dotterbolag 4) Omfattar lån, konvertibla skuldebrev och aktier för finansiering av vattenkraftverk samt fastigheter med optionsavtal.
Kapitalavkastningstabellen är uppställd i enlighet med rekommendation 1/93 från Försäkringsbranschens Redovisningsnämnd.

Att förena hög avkastning med rimliga 
risker och låga kostnader är ett huvudmål
för kapitalförvaltningen inom AMF Pension.
De goda resultaten under en rad år visar
att denna inriktning hittills varit fram-
gångsrik. Årets resultat – då totalavkast-
ningen uppgick till 8,7 procent – visar att
affärsområde Finans tolkat och hanterat
den ekonomiska utvecklingen på ett fram-
synt sätt också 2000.

AMF Pensions tillgångar fördelas mellan aktier, ränte-

bärande instrument samt fastigheter. Vid årsskiftet

2000/2001 uppgick marknadsvärdet på de samlade pla-

ceringstillgångarna till 205 miljarder kronor (193 miljar-

der kronor föregående år). Totalavkastningen uppgick

till 8,7 procent (23,6 procent).

Kultur präglad av enkelhet och gott omdöme 
Enkelhet och trygghet är två av värderingarna som präg-

lar AMF Pensions verksamhet. Dessa värderingar genom-

syrar också affärsområde Finans. I den vardagliga verk-

samheten ska både strategier och praktiska rutiner vara

enkla, tydliga och trygga.

Målet är att slå vakt om den företagskultur som ska-

pats och där erfarenhet, talang och analys banat väg för

en effektiv och högavkastande kapitalförvaltning. För att

nå god avkastning tillämpar affärsområde Finans ett

arbetssätt som förenar långsiktiga affärsmöjligheter med

omdömesgilla placeringar. Detta arbetssätt – i kombina-

tion med god information till kunderna – ger en hög

kvalitet på de tjänster affärsområdet tillhandahåller.

Finans tillämpar en strategi som bygger på likvida

instrument, som erbjuder god transparens i det dagliga

analysarbetet. För att begränsa risktagandet har Finans 

– till skillnad från många konkurrerande aktörer – valt

att koncentrera investeringarna till ett begränsat  

att koncentrera investeringarna till ett begränsat antal

geografiska marknader, branscher och bolag. Genom att

satsa på förhållandevis få typer av investeringar kan

affärsområdet fokusera analys- och investeringsarbetet.

Det innebär låga kostnader, vilket är en annan betydelse-

full egenskap i AMF Pensions verksamhet.

15

Kapitalförvaltning
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Etik i placeringsverksamheten
AMF Pension sätter högt värde på etik i placeringsverk-

samheten. Hög moral och integritet är självklara krav på

medarbetarnas arbete och i investeringsbesluten läggs

stor vikt vid etiska aspekter. Etikarbetet syftar till att

upprätthålla ett ansvarsfullt uppträdande inför våra

medmänniskor och vara ett exempel på det goda företa-

get. Affärsområde Finans har dessutom börjat genomfö-

ra etikseminarier med samtliga medarbetare. Ett utveck-

lingsarbete har även bedrivits som resulterat i uppdate-

rade rutiner för bedömning och åtgärder. Tydliga riktlin-

jer, gott omdöme samt förebyggande åtgärder är bärande

delar i det praktiska etikarbetet. Vid utvärderingen av

företag tillämpas en helhetssyn där respektive företag

bedöms utifrån ett tiotal olika kriterier. Såväl positiva

som negativa kriterier granskas. Positiva kriterier är till

exempel hushållning av resurser och nyskapande förmå-

ga, medan negativa kriterier till exempel är oacceptabla

arbetsförhållanden och miljöförstöring. Med utgångs-

punkt i kriterierna formuleras ett sammanfattande

omdöme, som avgör om värdepapper i det aktuella bola-

get kan förvärvas eller om innehavet bör avvecklas. Vid

behov kan AMF Pension som ägare också engagera sig

mer i ärendet. Det kan ske genom en direkt dialog eller

på en bolagsstämma för att påverka ett företags ledning.

Målet kan då vara att komma tillrätta med konkreta

missförhållanden, eller att mera allmänt påverka företa-

gets verksamhet i linje med AMF Pensions värderingar.

Under året har Finans gjort en genomgång av den egna

aktieportföljen. Syftet var att se vilka branscher eller

företag, som bedriver en etiskt känslig verksamhet. En

utredning har också genomförts för att få se vilka områ-

den inom läkemedelsindustrin, som kan vara etiskt

känsliga. Finans har även gjort analyser av Pharmacia &

Upjohn och Ericsson för att därigenom utvärdera respek-

tive verksamheter ur en etisk synvinkel.

Omfördelning i placeringsportföljen 
gav starkt resultat

KAPITALFÖRVALTNING

www.amfpension.se

Kapitalavkastningstabell

5-årssnitt 
Ingående Netto- Värde- Utgående Direkt- Total- Direkt- Total-

marknadsvärde placering förändring marknadsvärde avkastning avkastning avkastning avkastning
”För att nå god avkastning
tillämpar vi ett arbetssätt
som förenar långsiktiga
affärsmöjligheter med om-
dömesgilla placeringar.”
Tor Marthin, vice VD med ansvar för kapitalförvaltning

Fotograf:
Karl Andersson, 31 år
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Omfördelning i placeringsportföljen 
gav starkt resultat

KAPITALFÖRVALTNING

www.amfpension.se

Kapitalavkastningstabell

5-årssnitt 
Ingående Netto- Värde- Utgående Direkt- Total- Direkt- Total-

marknadsvärde placering förändring marknadsvärde avkastning avkastning avkastning avkastning
”För att nå god avkastning
tillämpar vi ett arbetssätt
som förenar långsiktiga
affärsmöjligheter med om-
dömesgilla placeringar.”
Tor Marthin, vice VD med ansvar för kapitalförvaltning

Fotograf:
Karl Andersson, 31 år
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Strategisk omfördelning
I februari påbörjades en omfördelning mellan bolagets

tillgångsslag. Andelen aktier minskades till förmån för

räntebärande placeringar. Minskningen av aktieportföl-

jen pågick under första halvåret. Bakgrunden till denna

åtgärd var främst att Stockholmsbörsen bedömdes vara

mycket högt värderad samt att bolagets aktieportfölj växt

kraftigt under senare delen av 1999. Omfördelningen

mellan tillgångsslagen visade sig vara en framgångsrik

strategi som starkt bidragit till årets goda resultat. En

annan betydelsefull förändring är den ökade inriktning-

en på utländska aktier och ränteinstrument.

Inom fastighetsverksamheten blev 2000 framgångsrikt.

Bolaget har sedan tidigare fokuserat fastighetsinnehaven

mot moderna, funktionella kontorsfastigheter med cen-

trala lägen i främst Stockholm. Denna inriktning – för-

enat med den stora efterfrågan på lokaler – har resulterat

i en mycket positiv utveckling för AMF Pension.

Konjunkturutvecklingen 
Den långa amerikanska högkonjunkturen har haft en

avgörande påverkan på utvecklingen inom världsekono-

min också under 2000. Fortsatt hög produktivitet, låg

inflation samt en stark arbetsmarknad var några av driv-

krafterna i den amerikanska ekonomin. Det är en ekono-

mi som samtidigt präglats av en stark dollarkurs, relativt

höga realräntor samt av ett stort och växande underskott

i bytesbalansen – ett underskott som i huvudsak finansi-

eras via utländska aktörers portfölj- och direktinvester-

ingar. Under årets senare hälft märktes dock en successiv

avmattning i den amerikanska konjunkturen. Vid slutet

av året hade de amerikanska tillväxtförväntningarna 

dragits ned betydligt. Risken för att konjunkturavmatt-

ningen skulle spridas till Europa och Asien bedömdes

därmed som högre.

Fotograf:
Mette Homar, 25 år

Aktiemarknadens utveckling
Den starka börsutvecklingen under senare hälften av

1999 präglade också inledningen av 2000. Under årets

första 2-3 månader steg Stockholmsbörsen väsentligt

mer än andra börser. Den kraftiga uppgången gällde

främst teknologi- och IT-konsultföretag, vars aktiekurser

drevs upp till orimliga nivåer. I flera av dessa bolag var

dessutom företagsledningarnas aktieägarfokus diffust.

Denna utveckling bröts dock under årets andra kvartal,

främst på grund av stigande korträntor. En bidragande

orsak till vändningen var också den amerikanska

Nasdaq-börsen som vände ner i början av mars och drog

med sig flertalet av världens aktiebörser. Från toppen i

mars föll Nasdaq-börsen med drygt 50 procent.

Ytterligare en faktor som påverkade börsutvecklingen i

Sverige negativt var utförsäljningen av Telia-aktier i juni

– en försäljning som mötte ett begränsat intresse bland

utländska placerare. Intresset för europeiska telekom-

aktier dämpades även av de mycket stora kostnader som

många telekombolag ådrog sig i samband med förvärven

av UMTS-licenser, den tredje generationens mobiltelefo-

ni. UMTS är en kapitalkrävande satsning. Under kom-

mande år förväntas licenser och investeringar i infra-

strukturen kosta de europeiska telekombolagen cirka 600

miljarder dollar. Inför en förväntad konjunkturavmatt-

ning utvecklades även aktier i skogsbolag och annan

basindustri mycket svagt.

Aktieportföljens utveckling
Under våren genomfördes som nämnts stora avyttringar

av svenska aktier. Skälet var att bolaget då bedömde att

börserna generellt värderades mycket högt. Nettoförsälj-

ningen av svenska aktier uppgick till 21 miljarder kronor.

Andra halvåret 2000 ökade förvärven av aktier i utländs-

ka bolag. Dessa förvärv uppgick till drygt 3 miljarder

kronor. En samlad effekt av dessa transaktioner var att 

Tio största aktieinnehaven i Sverige per 001231 

Aktieslag Innehav Portföljandel Kursutveckling
MSEK % jan-dec

%

Ericsson 9 460 19,1 -21,4
Industrivärden 4 720 9,5 9,0
Skandia 4 114 8,3 19,5
Investor 2 827 5,7 17,5
Skanska 2 595 5,2 23,0
SHB 2 552 5,1 50,9
Pharmacia & Upjohn, SDB 1 963 4,0 76,3
Nokia 1 722 3,5 7,7
Nordea 1 716 3,5 43,0
SCA 1 715 3,5 -20,4

Summa 33 384 67,4

Tio största aktieinnehaven i utländsk portfölj per 001231

Aktieslag Land Bransch Innehav Port- Kursut-
MSEK följ- veckling

andel jan-dec
% % i SEK

Vodafone Airtouch Storbritannien Teleoperatör 1 252 2,7 -17,7
Siemens Tyskland Elektronik 1 237 2,7 13,5
Intern.Nederl.Group Nederländerna Försäkring 1 090 2,3 47,0
American Int. Group USA Försäkring 1 027 2,2 52,1
Münch.Rückv. NPV Tyskland Försäkring 1 019 2,2 55,1
OPALS, MSCI Jpn Japan Investment 943 2,0 -20,4
Brandywine USA Investment 879 1,9 -23,8
Novartis Schweiz Läkemedel 846 1,8 37,7
General Electric USA Elektronik 834 1,8 3,4
Aventis Frankrike Läkemedel 828 1,8 67,8

Summa 9 955 21,4

Placeringstillgångarnas fördelning per 001231, % 

Utländska aktier 23%

STP-lån/
Specialfinansiering 3%

Fastigheter 7%

Svenska aktier 24%
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penningmarknads-
instrument och 
reverslån 43% 

Aktieportföljens branschfördelning per 001231, % 
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andelen utländska aktier i AMF Pensions aktieportfölj

ökade, från 37 procent till 48 procent. Omviktningen

grundades på AMF Pensions bedömning att världseko-

nomin nått sin topp under det andra kvartalet samt på

att utländska börser erbjuder ett betydligt större urval av

mindre konjunkturkänsliga bolag.

Bland de utländska förvärven dominerade aktier i

kontinentaleuropeiska bolag. Under andra halvåret gjor-

des också vissa investeringar i USA.

Under 2000 har AMF Pension ökat fokuseringen på

aktier i traditionella sektorer med tydligare vinstutveck-

ling och avsevärt lägre värdering. Det rör sig om aktier

inom sektorerna läkemedel, finans, bygg och fastigheter.

Justerat för köp och försäljningar ökade bolagets

svenska aktieportfölj i värde 2000 med 4,4 procent (60,9).

Det kan jämföras med Affärsvärldens generalindex som

under samma period minskade med 12,2 procent

(+65,9). Inklusive direktavkastning var totalavkastning-

en på AMF Pensions svenska aktieportfölj 2000 6,4 pro-

cent (63,5). Värdet på den utländska aktieportföljen

ökade med 5,7 procent (32,4). Det ska jämföras med

Financial Times, Standard & Poors världsindex (FTSP)

som sjönk med 3,1 procent (+31,1). Inklusive direktav-

kastning var totalavkastningen på AMF Pensions

utländska aktieportfölj 2000 6,7 procent (33,6).

Räntemarknadens utveckling
2000 inleddes med höjda styrräntor. Den försvagade

konjunkturbilden medförde dock att marknadsräntorna

sjönk i flertalet länder under resterande delen av året.

Marknadsräntorna har även påverkats av att statsfi-

nanserna i flera länder förbättrats påtagligt. Orsakerna

till detta är främst ökade skatteintäkter till följd av hög

tillväxt, men också utförsäljningar av företag och intäk-

ter från licenser till tredje generationens mobiltelefoni.

Som ett resultat har flera länder – till exempel Sverige,
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Fotograf:
Ragnhild Fors, 21 år

Tyskland och USA – köpt tillbaka tidigare utgivna stats-

obligationer, vilket bidragit till att de långa marknads-

räntorna sjunkit. Samtidigt har den höga investerings-

takten i det privata näringslivet ökat finansieringsbeho-

vet och därmed också utbudet av obligationer utgivna av

denna kategori låntagare. Ränteskillnaden mellan stats-

obligationer och obligationer utgivna av organisationer

och företag, så kallade kreditobligationer, steg därigenom

till rekordhöga nivåer. Förutom utbudsfaktorerna har den

svaga börsutvecklingen under året medfört att riskerna

bedömts som högre i finansieringen av företag. Detta har

påverkat efterfrågan på kreditobligationer negativt.

Ränteportföljens utveckling
På räntemarknaden medför en utveckling med fallande

räntor, som under 2000, att värdet på obligationsinneha-

ven stiger. Samtidigt kan placerarna tillgodogöra sig den

direktavkastning som obligationerna genererar. Bäst av

de marknader där AMF Pension är aktiv var USA och

Sverige. Den svagaste marknaden var Japan.

Marknadsräntan i Sverige har sjunkit jämfört med de

längre marknadsräntorna i EMU och till och med note-

rats lägre. Detta har medfört att AMF Pension minskat

innehavet av svenska räntebärande placeringar till för-

mån för utländska.

På sikt bedöms utländska placeringar dessutom skapa

större flexibilitet för en placerare av AMF Pensions stor-

lek, vilket förbättrar möjligheterna till högre avkastning 

i den aktiva förvaltningen av den räntebärande portföljen.

Här kan tilläggas att AMF Pension i huvudsak inte tar

någon valutarisk i de utländska obligationsinnehaven.

Totalt har AMF Pensions räntebärande placeringar upp-

visat en avkastning om 9,5 procent (-2,1). Avkastningen

är beräknad som daglig tidsviktad avkastning (TWR).

Det är 0,3 procentenhet högre avkastning än de samman-

vägda referensindex som används för utvärdering. En 
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Bidragsanalys
Fem största positiva bidrag

Aktieslag Land Bransch Värdeförändring
MSEK

Skandia Sverige Försäkring 1 657
SHB Sverige Bank 1 080
Mannesmann Tyskland Teleoperatör 905
Investor Sverige Investment 650
Nordea Sverige Bank 595

4 887

Bidragsanalys
Fem största negativa bidrag

Aktieslag Land Bransch Värdeförändring
MSEK

Hennes Sverige Handel -804
Vodafone Group England Teleoperatör -556
Telia Sverige Teleoperatör -544
Europolitan Sverige Teleoperatör -524
Electrolux Sverige Cykl.kons.varor -496

-2 924
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av fastigheterna ska förvaltas i egen regi av det helägda

dotterbolaget AMF Pension Fastighetsförvaltning AB.

Därför har bolaget under hösten förstärkts med sex nya

medarbetare. Genom egenförvaltning kommer kundnyt-

tan att öka, främst genom att närheten till kunderna

innebär att servicen kan anpassas på ett bättre sätt.

Dessutom bedöms förvaltningen bli mer kostnadseffektiv.

Under 2000 ökade andelen fastigheter bland AMF

Pensions placeringstillgångar. Vid slutet av året svarade

fastigheter för 7,1 procent (5,2 procent) av placeringstill-

gångarnas marknadsvärde. Fastigheternas samlade

marknadsvärde uppgick till 14,5 miljarder kronor (10,0

miljarder kronor). Totalavkastningen i fastighetsportföl-

jen var 26,2 procent (12,6 procent) medan den ytmässiga

vakansen var 0,7 procent (2,5 procent).

förklaring till denna överavkastning är att AMF Pension

utnyttjat förändringarna i ränteskillnaden mellan

statsobligationer och kreditobligationer på ett fram-

gångsrikt sätt.

Fastighetsmarknadens utveckling 
Under senare år har den allt starkare konjunkturen med-

fört att fastighetsmarknaden utvecklats mycket starkt.

Trenden fortsatte också under 2000. Den allt större efter-

frågan på lokaler innebar stora hyresökningar.

Utvecklingen har varit särskilt stark i de mest attrakti-

va lägena i Stockholm, där toppnoteringarna avlöst 

varandra. Även Göteborg och Malmö har haft en positiv

hyresutveckling, dock inte i nivå med Stockholm. Många

fastighetsinvesterare har därför valt att fokusera på

Stockholmsområdet. Det har gett en hög omsättning på

fastighetsmarknaden. Efterfrågan har varit god på de

flesta typer av fastigheter. Samtidigt har de kraftiga pris-

ökningarna inneburit att utbudet av fastigheter varit för-

hållandevis stort.

Fastighetsportföljens utveckling 
För AMF Pensions del har marknadsutvecklingen inne-

burit ökade hyresintäkter. 2000 uppgick de samlade

hyresintäkterna till 795 miljoner kronor (680 miljoner

kronor). Under året har sju fastigheter förvärvats medan

en fastighet sålts. Förvärven omfattar en bostadsfastighet

och fyra kontorsfastigheter i Stockholm samt en kontors-

fastighet i Göteborg. Dessutom har en nybyggd kontors-

fastighet förvärvats i Solna – Frösunda Port. Försäljning-

en avser en kontors- och industrifastighet i Rotebro.

Samtliga fastigheter tillträddes vid årsskiftet 2000/2001.

De nyförvärvade fastigheterna har en uthyrningsbar area

om cirka 118 000 kvm. Värdet på de förvärvade fastighe-

terna uppgick till 2 510 miljoner kronor.

AMF Pension har under 2000 beslutat att merparten
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Under året förvärvade AMF Pension en nybyggd kontorsfastighet vid Frösunda Port – ett område som ligger i Solna, strax norr om Stockholm. Totalt sett
ökade andelen fastigheter i bolagets placeringsportfölj under 2000. Kontorsfastigheter i storstäderna utgör merparten av AMF Pensions fastighetsinnehav. 
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Fondsparande är sedan 1998 en viktig del
av AMF Pensions verksamhet. Under 2000
innebar framgångarna i Premiepensions-
valet och PFA 98 att den förvaltade fond-
volymen ökade kraftigt, från cirka 700 
miljoner vid utgången av 1999 till drygt 
5 miljarder kronor vid årsskiftet 2000/2001. 

AMF Pensions fonder har överlag utvecklats starkt 2000.

Med bred marginal har aktiefonderna överträffat jämfö-

relseindex samt flertalet andra fonder med motsvarande

inriktning. En annan styrka är bolagets fondavgifter, som

är bland de lägsta på marknaden.

Sedan 1998 erbjuder AMF Pension fem fondalternativ

med olika portföljsammansättning, vilket också ger olika

riskprofil. De portföljer som ingår i en fond inriktas på

ett fåtal länder, branscher och bolag. Denna inriktning

skapar förutsättningar för en fokusering i kapitalförvalt-

ningen, som gör att bolagets analyser och investeringsbe-

slut kan genomföras med större precision.

Fokuseringen är en viktig förklaring till den fram-

gångsrika utveckling som AMF Pensions fonder kunnat

uppvisa sedan starten. Statistik visar också att bolagets

fondutbud varit populärt bland spararna i årets två

pensionsval. På listan över de tio mest valda fonderna 

i Premiepensionsvalet var tre av bolagets fem fonder

representerade. Under 2000 öppnades även fonderna 

för ett långsiktigt, icke försäkringsrelaterat sparande.

I denna sparform är pengarna inte låsta till pensionsda-

gen. Kunderna har möjlighet att sälja fondandelar när 

de anser det lämpligt.

Låga kostnader via Internet
Låga kostnader är en betydelsefull konkurrensfördel i

AMF Pensions fondsparande. För att slå vakt om de låga

kostnadsnivåerna har bolaget därför valt att satsa stort

på Internettjänster, där spararna själva kan överblicka

sina innehav och följa fondernas utveckling. Målet är att

fondsparande hos AMF Pension på sikt i huvudsak ska

bli en Internettjänst. Via Internet ska spararna själva

kunna sköta alla fondärenden, till exempel köp, försälj-

ningar och fondbyten. Därmed kan de administrativa

kostnaderna hållas nere, vilket resulterar i låga avgifter

för fondspararna även i framtiden.

Fondernas utveckling 2000
En viktig förklaring till den positiva utvecklingen 2000 är

att AMF Pension förenat hög avkastning och låga avgif-

ter. Värdeutvecklingen för aktiefonderna har med bred

marginal överträffat både jämförelseindex och de flesta

andra fonder med motsvarande inriktning. Samtidigt

har fondavgifterna varit bland de lägsta på marknaden.

Stockholmsbörsen gick ner med 12 procent. I såväl

USA som i flera västeuropeiska länder backade börserna

i något fall med upp till 50 procent. Trots en svag utveck-

ling på de ledande börserna lyckades AMF Pension få en

mycket god värdeutveckling i fonderna. Detta främst

genom fokusering på ett fåtal branscher och länder, som

bedöms ha goda framtidsutsikter. Bolaget har undvikit

större investeringar i IT- och Internetföretag. Istället

gjordes investeringar i företag som är framgångsrika i

traditionella branscher, till exempel bolag som Skandia,

Pharmacia & Upjohn och Skanska, samt även utländska

bolag med goda framtidsutsikter, som till exempel för-

säkringsbolag.

AMF Pensions fondverksamhet presenteras även i en sepa-

rat trycksak, som kan beställas via kundtjänst på telefon 

08-696 32 00, eller via Internet: www.amfpension.se.

Aktiefond – Sverige
Aktiefond – Sverige placerar enbart i aktier och aktierela-

terade instrument, som är noterade i Sverige samt i fon-

der med liknande inriktning.

Fondens utveckling

Aktiefond – Sverige steg under året med 11,7 procent.

Därmed har fonden klart överträffat sitt jämförelsein-

dex, som sjönk med 10,4 procent. Orsaken är bland

annat framgångsrika investeringar inom bank och för-

säkring samt inom fastighets- och byggsektorn. Dessa

bolag har bland annat gynnats av fallande räntor och

därmed stått emot den negativa börsutvecklingen under

andra halvåret. Dessutom minskades andelen IT-bolag

på höga kursnivåer under början av året. Under hösten

ökades andelen i cykliska bolag som SKF, Volvo, Stora

Enso och SCA.

Europafond – Euro
Europafond – Euro placerar i marknadsnoterade aktier 

i de länder som är medlemmar i EMU, det europeiska

valutasamarbetet. Fonden kan även placera i Euro-

obligationer, men hittills har den enbart innehållit aktier.

Fondens utveckling

Europafond – Euro steg under året med 10,6 procent.

Det är klart över jämförelseindex, som steg 3,8 procent.

En förklaring till den goda avkastningen är att framgångs-

rika innehav inom sektorerna teknologi- och telekom

viktades ner tidigt under året då kurserna fortfarande var

höga. Under hösten gynnades fonden av stora invester-

ingar i bank- och försäkringsbolag. Särskilt försäkrings-

aktier som italienska Generali och tyska Münchener

Rück visade god avkastning eftersom de väntas gynnas

av kommande pensionsreformer i framförallt Italien och

Tyskland.

Kraftigt ökande fondvolymer
FONDER

Fotograf:
Andreas Hansson, 29 år
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Europafond – Euro steg under året med 10,6 procent.

Det är klart över jämförelseindex, som steg 3,8 procent.

En förklaring till den goda avkastningen är att framgångs-

rika innehav inom sektorerna teknologi- och telekom

viktades ner tidigt under året då kurserna fortfarande var

höga. Under hösten gynnades fonden av stora invester-

ingar i bank- och försäkringsbolag. Särskilt försäkrings-

aktier som italienska Generali och tyska Münchener

Rück visade god avkastning eftersom de väntas gynnas

av kommande pensionsreformer i framförallt Italien och

Tyskland.

Kraftigt ökande fondvolymer
FONDER

Fotograf:
Andreas Hansson, 29 år

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Aktiefond Sverige

jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Index

Aktiefond – Sverige

Bank/finans 19%

Fastighet/
bygg 10%

Verkstads-
industri 19%Telekombolag 20%

Övriga 32%

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Europafond – Euro

jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Index

Europafond – Euro

Frankrike 32%

Italien 23%

Tyskland 23%

Övriga 22%

Årsredon 2000 ihopslaget  01-03-20  14.24  Sida 22



25www.amfpension.se

Fonder

24

Aktiefond – Världen
Aktiefond – Världen placerar i svenska och utländska

marknadsnoterade aktier. De svenska aktierna ska stå för 

minst hälften av fondvärdet.

Fondens utveckling

Aktiefond – Världen steg under året med 10,0 procent

och överträffade därmed klart sitt jämförelseindex som

sjönk med 5,4 procent. Orsakerna är främst stora placer-

ingar i svenska banker och försäkringsbolag samt i fastig-

hets- och byggbolag som Drott och Skanska. Dessa bolag

har bland annat gynnats av fallande räntor. Dessutom

har fonden under hela året endast haft mindre innehav 

i IT-bolag. I utlandet viktades innehaven i teknikbolag

ned då aktiekurserna fortfarande var höga. Under hösten

bidrog stora investeringar i europeiska försäkringsbolag

till den goda avkastningen. Aktier som italienska

Generali och tyska Münchener Rück steg betydligt efter-

som de väntas gynnas av kommande pensionsreformer 

i framförallt Italien och Tyskland.

Balansfonden
Balansfonden placerar i svenska och utländska mark-

nadsnoterade aktier samt i svenska obligationer. För att

minska känsligheten för börssvängningar ska minst 25

procent av fondvärdet vara placerat i svenska obligatio-

ner. Av aktierna ska merparten vara svenska aktier.

Fondens utveckling 

Balansfonden steg under året med 10,5 procent vilket är

klart över jämförelseindex som stannade på plus minus

noll under året. Stora innehav inom den svenska bank-

och försäkringssektorn, samt bland fastighets- och bygg-

bolag som Drott och Skanska, gav viktiga bidrag till fon-

dens utveckling. Utanför Sverige har stora investeringar 

i europeiska försäkringsbolag under andra halvåret varit

Fotograf:
Helena Blomkvist, 24 år

Fonder

framgångsrika. Särskilt aktier som italienska Generali

och tyska Münchener Rück visade god avkastning. En

annan förklaring till den goda tillväxten är att aktiean-

delen minskades, från 69 procent till drygt 60 procent.

Minskningen genomfördes i slutet av februari till förmån

för en ökad andel obligationer.

Räntefond – Sverige
Räntefond – Sverige placerar enbart i svenska obligatio-

ner med mestadels lång löptid. Strategin är att öka värdet

med lågt risktagande. Placeringarna görs främst i svenska

stats- och bostadsobligationer, men även obligationer

utgivna av kommuner och mycket kreditvärdiga företag

kan förekomma.

Fondens utveckling 

Räntefonden steg under året med 9,3 procent i värde.

Samtidigt steg dess jämförelseindex med 9,7 procent. Att

fondens utveckling blev sämre än index kan förklaras

med fondens innehav av bostadsobligationer, vilka haft

en sämre utveckling än statsobligationer. För att bromsa

risken för ökad inflation har Riksbanken det gångna året

höjt den korta räntan vid två tillfällen. Under andra

halvåret har en trend mot ekonomisk avmattning kunnat

märkas i vår omvärld. Detta har bland annat lett till

sjunkande räntenivåer, både i Sverige och i utlandet.
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Förvaltningsberättelse

visas således först under verksamhetsåret 2001.

• De svenska och internationella börserna präglades av

stor volatilitet under större delen av 2000 och slutade

med en nedgång på den svenska börsen från årets början

med 12,2 procent (Affärsvärldens generalindex). AMF

Pension lyckades ändå balansera den stora osäkerheten

på börserna och uppnådde en totalavkastning på 8,7

procent på placeringstillgångarna.

• Under året har en mycket hög återbäringsränta tilläm-

pats för bolagets pensionsprodukter. För Avtalspension

SAF-LO var återbäringsräntan 25,2 procent – innan

avdrag för skatt och avgifter – under januari till novem-

ber och 28,2 procent under december. Motsvarande

ränta för övriga produkter var 16,2 respektive 20,2 

procent.

• Under året har ett flertal fastighetstransaktioner

genomförts i både Stockholm och Göteborg. Förvärvet 

i Stockholm omfattade också fastighetsbolaget Pukan

KB. I samband med denna affär avyttrades även en fas-

tighet i Sollentuna. I slutet av året förvärvades fastighetsbo-

laget HB Narög 1 med en fastighet i Solna. Med ett undan-

tag omfattar samtliga förvärv kommersiella fastigheter.

• Under försommaren 2000 inleddes en upphandling av

IT-tjänster för såväl stordator- som PC/LAN-produk-

tion. Beslut fattades om att låta WM-Data bli ny huvud-

entreprenör för denna produktion. Omläggningen sked-

de under november månad och gick planenligt utan

driftstörningar.

• Ett projektarbete har pågått sedan sommaren 2000 för

att anpassa verksamheten till nya Försäkringsrörelse-

lagen. Lagen gäller från 2000-01-01. Målet med projektet

är att utnyttja övergångsreglerna fullt ut så att verksam-

heten är anpassad till den nya lagen per 2002-01-01.

• Beslut har tagits om att avskilja kapital svarande mot

AMF Pensions åtaganden för STP och vissa andra för-

månsbestämda försäkringar. Värdet av detta kapital upp-

går till 59,5 miljarder kronor per 2000-01-01. Överskot-

tet i detta åtagande ska tillfalla arbetsgivarna.

Ekonomisk översikt, moderbolaget
AMF Pensions inkomster/intäkter utgörs dels av inbetal-

da premier, dels av avkastning på placeringstillgångarna.

Kostnaderna består av utbetalda försäkringsersättningar,

ökning av livförsäkringsavsättning, driftskostnader, kost-

nader för kapitalförvaltningen samt skatt.

Årets resultat
Årets resultat uppgick till 12 965 (35 091) miljoner kro-

nor. Resultatet förklaras huvudsakligen av att AMF

Pension – trots en negativ börsutveckling under 2000

– har kunnat bibehålla en bra totalavkastning för hela 

placeringsportföljen.

Premieinkomst
Premieinkomsten för 2000 uppgick till 17 938 (5 080)

miljoner kronor. Av denna premieinkomst stod årets

inbetalda premier för 2 142 miljoner kronor. Resterande

del – 15 796 miljoner kronor – avsåg premie som tillde-

lats som återbäring i form av premiereduktion.

Anledningen till premiereduktionen är den pensions-

överenskommelse som träffades mellan SAF och LO i

januari 2000 angående slutlig avveckling av STP.

Överenskommelsen innebär att arbetare som uppnår

65 års ålder 2000 eller senare – och som omfattades av

pensionsöverenskommelsen från mars 1996 – omfattas

av definitiva övergångsregler. Reglerna innebär bland

annat att individuella pensionsrättigheter tilldelas då

arbetaren fyller 60 år. Premien för denna pensionsförmån

finansieras genom att uppsamlat kapital i bolagets åter-

bäringsfond tilldelas som återbäring i form av premiereduk-

tion. För 2000 skedde detta dels den 1 januari 2000 – mot-

svarande 14 141 miljoner kronor – avseende de personer

Styrelsen och verkställande direktören för Arbets-

marknadsförsäkringar, pensionsförsäkringsaktiebolag

(AMF Pension) avger härmed årsredovisning för 2000,

bolagets tjugoåttonde verksamhetsår. Särskilda redogö-

relser för tillämpade värderings- och redovisningsprinci-

per, för antal anställda och löner lämnas i anslutning till

årsredovisningens noter.

Organisationsnummer: 502033-2259

Styrelsens säte: Stockholm

Organisation
AMF Pension är moderbolag i en koncern som, förutom

moderbolaget, omfattar de helägda dotterbolagen AMF

Fondförsäkringsaktiebolag, AMF Pension Fondförvalt-

ning AB, AMF Pension Fastighetsförvaltning AB,

Svalungen AB samt dotterbolagen Förvaltningsbolaget

Marievik HB och HB Norrbacka Fastigheter. Under 2000

förvärvades två fastighetsbolag, Fastighetsbolaget Pukan

KB och HB Narög 1. Dessa bolag ägs till 100 procent och

ingår därmed som helägda dotterbolag i koncernen AMF

Pension. I koncernen ingår även de vilande dotterbola-

gen Försäkringsfastigheten nr 1 AB, Fastighets AB

Sjöjungfrun och Fastighets AB Klarasvalan.

Verksamheten
AMF Pension är ett livförsäkringsaktiebolag som till lika

delar ägs av SAF och LO och som drivs enligt ömsesidiga

principer och vars verksamhet i huvudsak avser området

tjänstepension. Verksamhetens innehåll kan sammanfat-

tas i visionen: Pensionsbolaget för alla som söker enkla

och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg

kostnad.

AMF Pensions affärsidé bygger på pensionsförsäkring

och på produkten Avtalspension SAF-LO, en tjänstepen-

sionsprodukt riktad till LO-kollektivet. Denna produkt

är sedan 1998 konkurrensutsatt. AMF Pension har här en

marknadsandel som per 2000-12-31 uppgick till 68 pro-

cent. Till detta erbjuder AMF Pension också ITPK för

privatanställda tjänstemän och alternativ ITP för vissa

privatanställda tjänstemän samt AMF Privat, en vanlig

pensionsförsäkring för alla människor. Alla produkter

erbjuds antingen som traditionell försäkring eller som

fondförsäkring. Inom vissa områden har också Livs-

arbetstidspension tillkommit.

Under hösten 2000 har fonder erbjudits i samband

med det allmänna Premiepensionsvalet. Dessa fonder

förvaltas av dotterbolaget AMF Pension Fondförvaltning

AB. AMF Pensions fonder fick ett mycket gott mottagan-

de på marknaden. Kunderna erbjuds nu fonder med god

avkastning till låga kostnader. AMF Pension fick totalt

10,9 procent av hela marknaden i Premiepensionsvalet.

Med detta resultat kom företaget på andra plats bland

pensionsförvaltare för aktiva väljare.

AMF Pension har dessutom med framgång deltagit i

det så kallade PFA 98-valet – de kommun- och lands-

tingsanställdas tjänstepensionsval. Här erbjuds tjänste-

pensionslösningar både som traditionell försäkring och

som fondförsäkring. Av de aktiva väljarna – som uppgick

till 61 procent – fick AMF Pension 36 procent. Marknads-

andelen av de aktiva väljarna uppgick för närmaste kon-

kurrenten till 12 procent, vilket innebär att AMF Pension

överträffade denna med 24 procentenheter.

Väsentliga händelser
• Premiepensionsvalet blev en succé för AMF Pensions

fonder med tre fonder bland de tio mest valda. Det förval-

tade mottagna kapitalet uppgår till 4,2 miljarder kronor.

• PFA 98-valet blev också mycket framgångsrikt med 

en marknadsandel på 36 procent av de aktivt väljande

kunderna. Premieinkomsten för fondförsäkring och tradi-

tionell försäkring beräknas uppgå till nära 2,2 miljarder

kronor. Premierna inbetalas under våren 2001 och redo-

Förvaltningsberättelse

Fotograf:
Andrea Turander, 26 år
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laget HB Narög 1 med en fastighet i Solna. Med ett undan-

tag omfattar samtliga förvärv kommersiella fastigheter.

• Under försommaren 2000 inleddes en upphandling av

IT-tjänster för såväl stordator- som PC/LAN-produk-

tion. Beslut fattades om att låta WM-Data bli ny huvud-

entreprenör för denna produktion. Omläggningen sked-

de under november månad och gick planenligt utan

driftstörningar.

• Ett projektarbete har pågått sedan sommaren 2000 för

att anpassa verksamheten till nya Försäkringsrörelse-

lagen. Lagen gäller från 2000-01-01. Målet med projektet

är att utnyttja övergångsreglerna fullt ut så att verksam-

heten är anpassad till den nya lagen per 2002-01-01.

• Beslut har tagits om att avskilja kapital svarande mot

AMF Pensions åtaganden för STP och vissa andra för-

månsbestämda försäkringar. Värdet av detta kapital upp-

går till 59,5 miljarder kronor per 2000-01-01. Överskot-

tet i detta åtagande ska tillfalla arbetsgivarna.

Ekonomisk översikt, moderbolaget
AMF Pensions inkomster/intäkter utgörs dels av inbetal-

da premier, dels av avkastning på placeringstillgångarna.

Kostnaderna består av utbetalda försäkringsersättningar,

ökning av livförsäkringsavsättning, driftskostnader, kost-

nader för kapitalförvaltningen samt skatt.

Årets resultat
Årets resultat uppgick till 12 965 (35 091) miljoner kro-

nor. Resultatet förklaras huvudsakligen av att AMF

Pension – trots en negativ börsutveckling under 2000

– har kunnat bibehålla en bra totalavkastning för hela 

placeringsportföljen.

Premieinkomst
Premieinkomsten för 2000 uppgick till 17 938 (5 080)

miljoner kronor. Av denna premieinkomst stod årets

inbetalda premier för 2 142 miljoner kronor. Resterande

del – 15 796 miljoner kronor – avsåg premie som tillde-

lats som återbäring i form av premiereduktion.

Anledningen till premiereduktionen är den pensions-

överenskommelse som träffades mellan SAF och LO i

januari 2000 angående slutlig avveckling av STP.

Överenskommelsen innebär att arbetare som uppnår

65 års ålder 2000 eller senare – och som omfattades av

pensionsöverenskommelsen från mars 1996 – omfattas

av definitiva övergångsregler. Reglerna innebär bland

annat att individuella pensionsrättigheter tilldelas då

arbetaren fyller 60 år. Premien för denna pensionsförmån

finansieras genom att uppsamlat kapital i bolagets åter-

bäringsfond tilldelas som återbäring i form av premiereduk-

tion. För 2000 skedde detta dels den 1 januari 2000 – mot-

svarande 14 141 miljoner kronor – avseende de personer

Styrelsen och verkställande direktören för Arbets-

marknadsförsäkringar, pensionsförsäkringsaktiebolag

(AMF Pension) avger härmed årsredovisning för 2000,

bolagets tjugoåttonde verksamhetsår. Särskilda redogö-

relser för tillämpade värderings- och redovisningsprinci-

per, för antal anställda och löner lämnas i anslutning till

årsredovisningens noter.

Organisationsnummer: 502033-2259

Styrelsens säte: Stockholm

Organisation
AMF Pension är moderbolag i en koncern som, förutom

moderbolaget, omfattar de helägda dotterbolagen AMF

Fondförsäkringsaktiebolag, AMF Pension Fondförvalt-

ning AB, AMF Pension Fastighetsförvaltning AB,

Svalungen AB samt dotterbolagen Förvaltningsbolaget

Marievik HB och HB Norrbacka Fastigheter. Under 2000

förvärvades två fastighetsbolag, Fastighetsbolaget Pukan

KB och HB Narög 1. Dessa bolag ägs till 100 procent och

ingår därmed som helägda dotterbolag i koncernen AMF

Pension. I koncernen ingår även de vilande dotterbola-

gen Försäkringsfastigheten nr 1 AB, Fastighets AB

Sjöjungfrun och Fastighets AB Klarasvalan.

Verksamheten
AMF Pension är ett livförsäkringsaktiebolag som till lika

delar ägs av SAF och LO och som drivs enligt ömsesidiga

principer och vars verksamhet i huvudsak avser området

tjänstepension. Verksamhetens innehåll kan sammanfat-

tas i visionen: Pensionsbolaget för alla som söker enkla

och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg

kostnad.

AMF Pensions affärsidé bygger på pensionsförsäkring

och på produkten Avtalspension SAF-LO, en tjänstepen-

sionsprodukt riktad till LO-kollektivet. Denna produkt

är sedan 1998 konkurrensutsatt. AMF Pension har här en

marknadsandel som per 2000-12-31 uppgick till 68 pro-

cent. Till detta erbjuder AMF Pension också ITPK för

privatanställda tjänstemän och alternativ ITP för vissa

privatanställda tjänstemän samt AMF Privat, en vanlig

pensionsförsäkring för alla människor. Alla produkter

erbjuds antingen som traditionell försäkring eller som

fondförsäkring. Inom vissa områden har också Livs-

arbetstidspension tillkommit.

Under hösten 2000 har fonder erbjudits i samband

med det allmänna Premiepensionsvalet. Dessa fonder

förvaltas av dotterbolaget AMF Pension Fondförvaltning

AB. AMF Pensions fonder fick ett mycket gott mottagan-

de på marknaden. Kunderna erbjuds nu fonder med god

avkastning till låga kostnader. AMF Pension fick totalt

10,9 procent av hela marknaden i Premiepensionsvalet.

Med detta resultat kom företaget på andra plats bland

pensionsförvaltare för aktiva väljare.

AMF Pension har dessutom med framgång deltagit i

det så kallade PFA 98-valet – de kommun- och lands-

tingsanställdas tjänstepensionsval. Här erbjuds tjänste-

pensionslösningar både som traditionell försäkring och

som fondförsäkring. Av de aktiva väljarna – som uppgick

till 61 procent – fick AMF Pension 36 procent. Marknads-

andelen av de aktiva väljarna uppgick för närmaste kon-

kurrenten till 12 procent, vilket innebär att AMF Pension

överträffade denna med 24 procentenheter.

Väsentliga händelser
• Premiepensionsvalet blev en succé för AMF Pensions

fonder med tre fonder bland de tio mest valda. Det förval-

tade mottagna kapitalet uppgår till 4,2 miljarder kronor.

• PFA 98-valet blev också mycket framgångsrikt med 

en marknadsandel på 36 procent av de aktivt väljande

kunderna. Premieinkomsten för fondförsäkring och tradi-

tionell försäkring beräknas uppgå till nära 2,2 miljarder

kronor. Premierna inbetalas under våren 2001 och redo-
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som redan då uppnått 60 års ålder. Resterande del – 1 655

miljoner kronor – tilldelades successivt varje månad under

året för de personer som då uppnådde 60 års ålder. Bort-

sett från premierna som tilldelats som återbäring har

premieinkomsten minskat – i jämförelse med 1999 

– med 2 937 miljoner kronor för 2000. Orsaken är främst

att övergångspremierna i Avtalspension SAF-LO upp-

hörde den 31 december 1999, medan premieökningen i

den individuella Avtalspension SAF-LO – gällande från 

1 januari 2000 – inte inbetalas till försäkringsgivarna 

förrän 2001. Premieinkomsten för de kommun- och

landstingsanställda i PFA 98 kommer att inbetalas först

under 2001 och beräknas uppgå till 1 600 miljoner kro-

nor för traditionell försäkring.

Kapitalavkastning
Kapitalförvaltningen visar ett gott resultat för 2000. Den

totala kapitalavkastningen, enligt resultaträkningen

inklusive orealiserade värdeförändringar, uppgick till 

16 380 (36 975) miljoner kronor och är resultatet av en

positiv utveckling på flera marknader. Bästa utvecklingen

under året hade fastighetsportföljen med en avkastning

på 26,2 procent. Avkastningen på de sammanlagda pla-

ceringstillgångarna uppgick till 8,7 (23,6) procent, mätt

som totalavkastning på placeringstillgångarna. Den

genomsnittliga totalavkastningen under de senaste tio

åren uppgår därmed till 16,3 (15,7) procent.

Räntebärande placeringar

Resultatet enligt resultaträkningen, inklusive orealiserade

värdeförändringar i den räntebärande portföljen, upp-

gick till 7 906 (-1 564) miljoner kronor.

Totalavkastningen uppgick till 9,1 (-2,4) procent enligt

kapitalavkastningstabellen på sid 15. Huvudorsaken till

det positiva resultatet är den allmänna räntenedgången

under 2000. Ränteplaceringarna har utvecklats något

bättre än AMF Pensions sammanvägda referensindex.

Svenska aktier

Den svenska aktieportföljen uppvisar ett gott resultat.

Totalavkastningen uppgick till 6,4 (63,5) procent. Resul-

tatet enligt resultaträkningen, inklusive orealiserade värde-

förändringar, uppgick till 3 376 (27 221) miljoner kronor.

Utländska aktier

Den utländska aktieportföljen uppvisar också ett bra

resultat. Resultatet enligt resultaträkningen, inklusive

orealiserade värdeförändringar, uppgick till 2 697 

(10 212) miljoner kronor. Totalavkastningen uppgick

därmed till 6,7 (33,6) procent.

Fastigheter

Fastighetsportföljen har utvecklats mycket starkt under

2000. Resultatet enligt resultaträkningen, inklusive orea-

liserade värdeförändringar, uppgick till 2 578 (1 017)

miljoner kronor. Totalavkastningen på fastighetsportföl-

jen uppgick till 26,2 (12,6) procent.

En mera utförlig beskrivning och analys av kapitalav-

kastningen, inklusive kapitalavkastningstabell, återfinns

på sidorna 14-21.

Försäkringsersättningar
Försäkringsersättningarna, som består av utbetalda för-

säkringsersättningar på 3 530 (3 517) miljoner kronor

och förändring i avsättning för oreglerade skador på 

4 (3) miljoner kronor, uppgick totalt till 3 534 (3 520)

miljoner kronor.

Under året betalades totalt 4 531 (4 571) miljoner kro-

nor ut till de försäkrade, där 3 511 (3 496) miljoner kro-

nor utgörs av grundpension och 1 020 (1 075) miljoner

kronor av återbäring.

Förändring i livförsäkringsavsättning
Livförsäkringsavsättningarna avser de i försäkringsavta-

let garanterade pensionerna för de försäkrade. Den nu

gällande räntan för de garanterade pensionerna är 3 pro-

cent före avdrag för skatt och avgifter. Under året avsat-

tes 16 080 (1 949) miljoner kronor. Orsaken till den kraf-

tiga ökningen har samma förklaring som ökningen av

premieinkomsten, det vill säga extra avsättningar i sam-

band med definitiva övergångsregler i det nya avtalet i

Avtalspension SAF-LO.

Driftskostnaderna
Driftskostnaderna uppgick till 361 (286) miljoner kro-

nor, vilket är en ökning med 26 procent. Kostnads-

ökningen avser i huvudsak marknadsföringsinsatser

inför PFA 98-valet och investeringar i IT.

Marknadsföringsinsatser direkt hänförliga till PPM-

valet har belastat resultatet i AMF Pension Fondförvalt-

ning AB. Administrationskostnadsprocenten uppgick till

0,19 (0,18) procent.

I femårsöversikten på sid 32 redogörs för koncernens

resultat och moderbolagets ekonomiska ställning.

Bolagets totala åtaganden
Med bolagets totala åtaganden avses dels värdet av de

garanterade pensionsbelopp som utlovats till de försäk-

rade, dels värdet av andra pensionsbelopp och återbär-

ingsmedel som inte garanterats, men som ändå fördelats

på enskilda eller grupper av försäkrade/försäkringstagare.

Per 2000-12-31 uppgår de totala åtagandena till 

165,2 miljarder kronor, varav 67,7 miljarder kronor

avser garanterade åtaganden och 97,5 miljarder kronor

avser ej garanterade åtaganden1).

Kollektiv konsolidering/återbäringsränta
Den kollektiva konsolideringsnivån var vid årets in-

gång 143 procent, det vill säga betydligt högre än den

övre gränsen, 125 procent, enligt bolagets konsolide-

ringspolicy. För att under året komma ner till riktmärket

enligt konsolideringspolicyn, 115 procent, beslutade 

styrelsen i december 1999 att tillfälligt höja återbärings-

räntan för bolagets ”gamla produkter”, som under lång

tid varit med om att skapa den höga konsolideringsni-

vån. Med gamla produkter menas här Avtalspension

SAF-LO, Definitiva övergångsregler för Avtalspension

SAF-LO, STP-P samt Förmånsbestämda produkter.

Höjningen innebar att de gamla produkterna till och

med november 2000 haft en återbäringsränta på 25,2

procent innan avdrag för skatt och avgifter. För övriga

produkter har återbäringsräntan under samma tid varit

16,2 procent innan avdrag för skatt och avgifter.

Vid utgången av tredje kvartalet 2000 gjordes en upp-

följning av konsolideringsnivån, som då låg på 133 pro-

cent. Bedömningen blev då att återbäringsräntan skulle

behöva höjas ytterligare för att nå ner till övre gräns och

riktmärke inom rimlig tid. Styrelsen beslutade därför att

från och med december 2000 höja återbäringsräntan,

innan avdrag för skatt och avgifter, till 28,2 procent för

gamla produkter och 20,2 procent för övriga produkter.

Per 2000-12-31 var konsolideringsnivån 123,8 procent

och det kollektiva konsolideringskapitalet var 39,4 mil-

jarder kronor. Konsolideringsnivån har därmed sjunkit

mer än vad som beräknades vid beslutet om höjd åter-

bäringsränta i slutet av 2000. Detta faktum, i kombina-

tion med den ovissa utvecklingen på börsen under våren

2001, medförde att styrelsen omprövade gällande åter-

bäringsräntor. Beslut togs om att från och med 1 februa-

ri 2001 sänka återbäringsräntan för gamla produkter till

20,2 procent innan avdrag för skatt och avgifter. Det

innebär att bolaget därmed återgått till en gemensam

återbäringsränta för samtliga produkter.

1) Värdet av ej garanterade åtaganden på 97,5 miljarder kronor består av:
Pension enligt Definitiva övergångsregler för Avtalspension SAF-LO: 45,9 
miljarder kronor.
Kapitalvärde av pensionstillägg: 7,9 miljarder kronor.
Kollektivt allokerad återbäring för Definitiva övergångsregler för Avtalspension
SAF-LO: 19,6 miljarder kronor.
Övrig allokerad återbäring: 21,2 miljarder kronor.
Särskilda pensionsmedel: 2,9 miljarder kronor.

Fotograf:
Sandra Olsson, 26 år
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som redan då uppnått 60 års ålder. Resterande del – 1 655

miljoner kronor – tilldelades successivt varje månad under

året för de personer som då uppnådde 60 års ålder. Bort-

sett från premierna som tilldelats som återbäring har

premieinkomsten minskat – i jämförelse med 1999 

– med 2 937 miljoner kronor för 2000. Orsaken är främst

att övergångspremierna i Avtalspension SAF-LO upp-

hörde den 31 december 1999, medan premieökningen i

den individuella Avtalspension SAF-LO – gällande från 

1 januari 2000 – inte inbetalas till försäkringsgivarna 

förrän 2001. Premieinkomsten för de kommun- och

landstingsanställda i PFA 98 kommer att inbetalas först

under 2001 och beräknas uppgå till 1 600 miljoner kro-

nor för traditionell försäkring.

Kapitalavkastning
Kapitalförvaltningen visar ett gott resultat för 2000. Den

totala kapitalavkastningen, enligt resultaträkningen

inklusive orealiserade värdeförändringar, uppgick till 

16 380 (36 975) miljoner kronor och är resultatet av en

positiv utveckling på flera marknader. Bästa utvecklingen

under året hade fastighetsportföljen med en avkastning

på 26,2 procent. Avkastningen på de sammanlagda pla-

ceringstillgångarna uppgick till 8,7 (23,6) procent, mätt

som totalavkastning på placeringstillgångarna. Den

genomsnittliga totalavkastningen under de senaste tio

åren uppgår därmed till 16,3 (15,7) procent.

Räntebärande placeringar

Resultatet enligt resultaträkningen, inklusive orealiserade

värdeförändringar i den räntebärande portföljen, upp-

gick till 7 906 (-1 564) miljoner kronor.

Totalavkastningen uppgick till 9,1 (-2,4) procent enligt

kapitalavkastningstabellen på sid 15. Huvudorsaken till

det positiva resultatet är den allmänna räntenedgången

under 2000. Ränteplaceringarna har utvecklats något

bättre än AMF Pensions sammanvägda referensindex.

Svenska aktier

Den svenska aktieportföljen uppvisar ett gott resultat.

Totalavkastningen uppgick till 6,4 (63,5) procent. Resul-

tatet enligt resultaträkningen, inklusive orealiserade värde-

förändringar, uppgick till 3 376 (27 221) miljoner kronor.

Utländska aktier

Den utländska aktieportföljen uppvisar också ett bra

resultat. Resultatet enligt resultaträkningen, inklusive

orealiserade värdeförändringar, uppgick till 2 697 

(10 212) miljoner kronor. Totalavkastningen uppgick

därmed till 6,7 (33,6) procent.

Fastigheter

Fastighetsportföljen har utvecklats mycket starkt under

2000. Resultatet enligt resultaträkningen, inklusive orea-

liserade värdeförändringar, uppgick till 2 578 (1 017)

miljoner kronor. Totalavkastningen på fastighetsportföl-

jen uppgick till 26,2 (12,6) procent.

En mera utförlig beskrivning och analys av kapitalav-

kastningen, inklusive kapitalavkastningstabell, återfinns

på sidorna 14-21.

Försäkringsersättningar
Försäkringsersättningarna, som består av utbetalda för-

säkringsersättningar på 3 530 (3 517) miljoner kronor

och förändring i avsättning för oreglerade skador på 

4 (3) miljoner kronor, uppgick totalt till 3 534 (3 520)

miljoner kronor.

Under året betalades totalt 4 531 (4 571) miljoner kro-

nor ut till de försäkrade, där 3 511 (3 496) miljoner kro-

nor utgörs av grundpension och 1 020 (1 075) miljoner

kronor av återbäring.

Förändring i livförsäkringsavsättning
Livförsäkringsavsättningarna avser de i försäkringsavta-

let garanterade pensionerna för de försäkrade. Den nu

gällande räntan för de garanterade pensionerna är 3 pro-

cent före avdrag för skatt och avgifter. Under året avsat-

tes 16 080 (1 949) miljoner kronor. Orsaken till den kraf-

tiga ökningen har samma förklaring som ökningen av

premieinkomsten, det vill säga extra avsättningar i sam-

band med definitiva övergångsregler i det nya avtalet i

Avtalspension SAF-LO.

Driftskostnaderna
Driftskostnaderna uppgick till 361 (286) miljoner kro-

nor, vilket är en ökning med 26 procent. Kostnads-

ökningen avser i huvudsak marknadsföringsinsatser

inför PFA 98-valet och investeringar i IT.

Marknadsföringsinsatser direkt hänförliga till PPM-

valet har belastat resultatet i AMF Pension Fondförvalt-

ning AB. Administrationskostnadsprocenten uppgick till

0,19 (0,18) procent.

I femårsöversikten på sid 32 redogörs för koncernens

resultat och moderbolagets ekonomiska ställning.

Bolagets totala åtaganden
Med bolagets totala åtaganden avses dels värdet av de

garanterade pensionsbelopp som utlovats till de försäk-

rade, dels värdet av andra pensionsbelopp och återbär-

ingsmedel som inte garanterats, men som ändå fördelats

på enskilda eller grupper av försäkrade/försäkringstagare.

Per 2000-12-31 uppgår de totala åtagandena till 

165,2 miljarder kronor, varav 67,7 miljarder kronor

avser garanterade åtaganden och 97,5 miljarder kronor

avser ej garanterade åtaganden1).

Kollektiv konsolidering/återbäringsränta
Den kollektiva konsolideringsnivån var vid årets in-

gång 143 procent, det vill säga betydligt högre än den

övre gränsen, 125 procent, enligt bolagets konsolide-

ringspolicy. För att under året komma ner till riktmärket

enligt konsolideringspolicyn, 115 procent, beslutade 

styrelsen i december 1999 att tillfälligt höja återbärings-

räntan för bolagets ”gamla produkter”, som under lång

tid varit med om att skapa den höga konsolideringsni-

vån. Med gamla produkter menas här Avtalspension

SAF-LO, Definitiva övergångsregler för Avtalspension

SAF-LO, STP-P samt Förmånsbestämda produkter.

Höjningen innebar att de gamla produkterna till och

med november 2000 haft en återbäringsränta på 25,2

procent innan avdrag för skatt och avgifter. För övriga

produkter har återbäringsräntan under samma tid varit

16,2 procent innan avdrag för skatt och avgifter.

Vid utgången av tredje kvartalet 2000 gjordes en upp-

följning av konsolideringsnivån, som då låg på 133 pro-

cent. Bedömningen blev då att återbäringsräntan skulle

behöva höjas ytterligare för att nå ner till övre gräns och

riktmärke inom rimlig tid. Styrelsen beslutade därför att

från och med december 2000 höja återbäringsräntan,

innan avdrag för skatt och avgifter, till 28,2 procent för

gamla produkter och 20,2 procent för övriga produkter.

Per 2000-12-31 var konsolideringsnivån 123,8 procent

och det kollektiva konsolideringskapitalet var 39,4 mil-

jarder kronor. Konsolideringsnivån har därmed sjunkit

mer än vad som beräknades vid beslutet om höjd åter-

bäringsränta i slutet av 2000. Detta faktum, i kombina-

tion med den ovissa utvecklingen på börsen under våren

2001, medförde att styrelsen omprövade gällande åter-

bäringsräntor. Beslut togs om att från och med 1 februa-

ri 2001 sänka återbäringsräntan för gamla produkter till
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Kollektivt allokerad återbäring för Definitiva övergångsregler för Avtalspension
SAF-LO: 19,6 miljarder kronor.
Övrig allokerad återbäring: 21,2 miljarder kronor.
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Fotograf:
Sandra Olsson, 26 år
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FEMÅRSÖVERSIKT (Koncernens resultat från och med 1998.)

Resultat, MSEK 1996 1997 1998 1999 2000
Premieinkomst 8 455 6 594 3 600 5 326 18 250
Kapitalavkastning, netto 10 614 14 659 15 598 19 952 34 968
Orealiserade vinster, netto 12 077 8 601 8 041 17 259 -18 372
Övriga tekniska intäkter - - - - 42
Försäkringsersättningar -3 364 -3 297 -3 361 -3 522 -3 543
Livförsäkringsavsättning -4 464 -3 134 -2 891 -2 279 -16 406
Driftskostnader -176 -221 -289 -354 -476
Övriga tekniska kostnader - - - -15 0
Tekniskt resultat 23 142 23 202 20 698 36 367 14 463
Skatt -1 351 -1 327 -1 320 -1 195 -1 415
Årets resultat 21 791 21 875 19 378 35 172 13 048

Ekonomisk ställning moderbolaget, MSEK
Placeringstillgångar till marknadsvärde 112 206 135 104 156 131 192 580 204 928
Försäkringstekniska avsättningar -43 676 -46 811 -49 705 -51 657 -67 741
Konsolideringskapital 68 931 88 728 106 680 140 528 136 732
Kollektivt konsolideringskapital 56 285 32 739 38 755 57 361 39 377

Nyckeltal, ekonomisk ställning
Kollektiv konsolideringsgrad % 200 132 133 143 124

Nyckeltal, livförsäkringsrörelse
Administrationskostnadsprocent 0,19 0,19 0,23 0,18 0,19

Nyckeltal, kapitalförvaltning
Direktavkastning % 6,9 5,0 4,5 3,9 3,8
Totalavkastning % 25,1 20,4 17,6 23,6 8,7
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Definitioner

Konsolideringskapital  Eget kapital och återbäringsmedel inklusive övervärde.

Kollektivt konsolideringskapital Skillnaden mellan bolagets tillgångar
värderade till verkligt värde och bolagets totala åtagande.

Kollektiv konsolideringsgrad % Förhållandet mellan bolagets tillgångar 
värderade till verkligt värde och bolagets totala åtaganden multiplicerat 
med 100.

Administationskostnadsprocent Förhållandet mellan driftskostnader jämte 
skaderegleringskostnader och placeringstillgångars genomsnittliga verkliga 
värde multiplicerat med 100.

Direktavkastning, totalavkastning Beräknas efter försäkringsbranschens
gemensamma avkastningsmått för placeringstillgångar.

Fotograf:
Mariette Parling, 37 år

Risk- och känslighetsanalys
Kapitalförvaltningen inom AMF Pension påverkas i hög

grad av en rad omvärldsfaktorer, som härrör från de

finansiella marknaderna. Dessa faktorer inverkar i sin tur

på kapitalplaceringarnas avkastning samt på det redovi-

sade resultatet. Företagets styrelse samt verkställande

ledning har till uppgift att fastställa i vilken utsträckning

faktorernas effekter ska påverka verksamheten. Målet för

kapitalförvaltningen är att uppnå den högsta avkastning-

en med ett anpassat risktagande. Riskerna inom kapital-

förvaltningen kan indelas i kategorierna – marknads-,

kredit- samt operativ risk. Inom företaget finns också

försäkringsrisk.

Marknadsrisk
Inom kapitalförvaltningen är det av största vikt att ha

kontroll över bolagets marknadsrisker. Med marknads-

risk avses hur mycket en finansiell tillgång förändras i

värde när priset som bestämmer tillgångens värde för-

ändras. Olika tillgångar är mer eller mindre känsliga för

prisförändringar, aktiekurser rör sig till exempel mer än

räntepriser.

Varje år fastställer AMF Pensions styrelse en placer-

ingsplan med riktvärden för portföljens andelar av akti-

er, räntebärande placeringar samt fastigheter. Vid fast-

ställandet av dessa riktvärden görs simuleringar där för-

lustrisken beräknas för olika utfall. Det valda utfallet ska

ge ett resultat som garanterar att marknadsvärdet för

bolagets totala tillgångar alltid är högre än samtliga för-

säkringsåtaganden.

2000 var placeringsplanen viktad på följande sätt – 

50 procent aktier, 44 procent räntebärande värdepapper

samt 6 procent fastigheter. Målet är, givet riskrestrik-

tionerna, att uppnå högsta möjliga avkastning. Vissa

avvikelser från placeringsplanen är tillåtna i syfte att för-

bättra avkastningen ytterligare.

Inom respektive tillgångsslag finns det också så kallade

limiter, som begränsar AMF Pensions totala marknadsrisk.

För aktierelaterade placeringar är det främst aktiekurs-

risken och valutakursrisken som beaktas. Aktiekurs-

risken begränsas av det placeringsreglemente som fast-

ställs av styrelsen. Aktieportföljen ska vara väl diversifie-

rad för att enskilda placeringar inte ska äventyra den

framtida avkastningen. Riskspridning sker genom inne-

hav i olika marknader och branscher.

Valutakursrisken i aktieplaceringar är ett aktivt affärs-

beslut och kurssäkring sker normalt inte för den utländs-

ka aktieportföljen. Däremot valutakurssäkras de utländs-

ka räntebärande placeringarna genom valutaterminer.

Detta för att begränsa effekterna av valutakursföränd-

ringar. Valutakursrisk förekommer inte i fastighetsport-

följen eftersom denna portfölj uteslutande består av

svenska fastigheter.

Exponering i utländsk valuta, MSEK

Nettoexponering Nettoexponering
Valuta 99-12-31 00-12-31
CHF 4 146 3 917
EUR 16 267 18 257
GBP 2 747 5 114
HKD 860 1 006
JPY 1 237 1 128
KRW 703 611
THB 22 -
USD 15 012 13 157
Summa utländska
valutor, MSEK 40 994 43 190

Bruttoexponering,
MSEK 54 741 90 650

Bruttoexponering: avser valutaexponering exklusive valutaterminer.
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gemensamma avkastningsmått för placeringstillgångar.

Fotograf:
Mariette Parling, 37 år

Risk- och känslighetsanalys
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Värdet av räntebärande placeringar påverkas av föränd-

ringar i marknadsräntan.

Marknadsvärdet sjunker då räntan stiger. Graden av

ränterisk ökar med värdepapperets räntebindningstid.

För att begränsa risken i den räntebärande portföljen

jämförs denna mot ett referensindex, där vissa avvikelser

är tillåtna för att uppnå högre avkastning.

Ett sätt att uttrycka ränterisken är att beräkna duratio-

nen, det vill säga genomsnittlig räntebindningstid med

hänsyn tagen till kupongbetalningar. Durationen för

AMF Pensions räntebärande placeringar var den 31

december 2000 4,8 år för svenska nominella placeringar

(exklusive STP-lån), 11,6 år för svenska reala obligatio-

ner och 5,9 år för utländska placeringar inklusive

derivatinstrument.

Ett alternativt sätt att beskriva ränterisken är att analy-

sera räntebindningstider utan hänsyn till kupongbetal-

ningar. Nedan framgår räntebindningstider för AMF

Pensions räntebärande placeringar per den 31 december

2000.

AMF Pensions handel i aktie- och ränterelaterade deri-

vatinstrument sker endast i mindre omfattning. Syftet är

att uppnå en effektiv riskhantering. I placeringsregle-

mentet finns det begränsningar kring hur stor den totala

ränte- och aktiederivatexponeringen tillåts vara.

Huvuddelen av handeln med derivatinstrument inom

AMF Pension består av valutaterminer, som enbart görs 

i kurssäkrande syfte.

Vid årsskiftet uppgick bruttosumman av nominella

värdet på underliggande instrument av utestående deri-

vat – valuta-, aktie- och ränterelaterade instrument – till

48,1 miljarder kronor, varav 47,5 miljarder kronor avsåg

valutaterminer.

Förutom marknadsrisk finns i fastighetsportföljen

även en politisk risk. Fastighetsbranschen påverkas av

politiska beslut, som till exempel skatter och regleringar.

Under senare år har stora förändringar skett vad gäller

fastighets- och energiskatter.

Ränterisk
Räntebindningstid och genomsnittlig kupong 
för räntebärande placeringar Nominellt Marknads- Genomsnittlig Ränte-

värde värde kupong bindningstid
MSEK MSEK % år

Obligationer och andra räntebärande placeringar 
Svenska staten, nominella 28 159 31 412 5,9 7,1
Svenska staten, reala 2 146 1 606 0,8 12,0
Svenska bostadsinstitut 5 706 5 992 5,8 3,3
Övriga svenska emittenter 5 184 5 563 6,2 1,9
Utländska statsobligationer 30 202 33 358 6,2 9,6
Övriga utländska emittenter 9 609 9 911 5,5 5,6
Lån 5 466 5 601 5,6 2,1

Totalt 86 472 93 443 5,8 7,1
Totalt exklusive reala lån 84 326 91 837 6,0 7,0
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Kreditrisk
Kreditrisk inom kapitalförvaltningen innebär att en för-

lust kan erhållas på grund av att en motpart ej kan full-

följa ett finansiellt kontrakt. I det placeringsreglemente

som fastställs av styrelsen föreskrivs att placeringar alltid

ska ske med låg kreditrisk. VD ansvarar för att kreditbe-

dömning av emittenter sker samt att limitlistor uppdate-

ras löpande. Emittenters, låntagares, motparters och

hyresgästers kreditvärdighet fastställs via såväl en intern

som en extern kreditbedömning. För räntebärande pla-

ceringar upprättas kontinuerligt en limitlista över kre-

ditvärdiga emittenter. Kreditrisken i aktierelaterade 

placeringar är en del av det affärsbeslut som ligger till

grund för investeringen. I tabellen redovisas de stora

exponeringar för aktier och räntebärande värdepapper,

som bolaget hade den 31 december 2000.

Operativ risk
Operativ risk innebär att förluster kan uppkomma på

grund av otillräckliga kontroller. Övergripande riktlinjer

för arbetet inom kapitalförvaltningen fastställs av AMF

Pensions styrelse. Styrelsen utser vidare ett finansutskott,

som följer arbetet inom kapitalförvaltningen och bere-

der ärenden som förs till styrelsen. Ledningen för kapi-

talförvaltningen garanterar att organisationen har kun-

skap att hantera de tillgångar som förvaltas samt att

systemstödet är effektivt. Det praktiska arbetet med risk-

och avkastningsanalys utförs av en enhet inom affärsom-

råde Finans, som är oberoende av det operativa arbetet.

Enheten ansvarar för utformning av rutiner, kontroll av

uppföljning och rapportering avseende kapitalförvalt-

ningens risker. Ekonomiavdelningen inom Bolagsstaben

granskar vidare att riskuppföljning och riskkontroll sker

på ett tillfredsställande sätt.

Stora exponeringar

Exponeringar större än 3 procent av de totala placeringstillgångar-
nas marknadsvärde

Räntebärande Aktier Summa Andel
MSEK MSEK MSEK %

Ericsson - 9 460 9 460 4,6%
Svenska 
Handelsbanken 4 012 2 552 6 564 3,2%

Totalt 4 012 12 012 16 024 7,8%

Fotograf:
Eva Magnusson, 37 år
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Fotograf:
Eva Magnusson, 37 år
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 2000 års resultat för moderbolaget om 

12 965 130 265 kronor efter upplösning till fond för orealiserade vinster om 18 895 240 920

kronor, brutto 31 860 371 185 kronor disponeras på följande sätt:

– till återbäringsfonden för Individuell försäkring livförsäkring med grunder avsätts 

286 493 kronor.

– till Gruppensions- och tjänstepensionsförsäkring med grunder avsätts 31 860 084 692 kronor.

Resultatet av årets verksamhet, samt bolagets och koncernens ställning per den 31 december

2000 framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar.
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Förvaltningsberättelse

Stockholm den 6 mars 2001

Olof Ljunggren

Styrelsens ordförande

Göran Tunhammar Wanja Lundby-Wedin Håkan Meijer

Lennart Nilsson Gösta Larsson Ulla Lindqvist

Kurt Norberg Jan Herin

Christer Elmehagen

Verkställande direktör

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har avgivits den 6 mars 2001

Öhrlings PricewaterhouseCoopers SET Revisionsbyrå Olof Cederberg

Matts Edin            Anders Engström Auktoriserad revisor 

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor av Finansinspektionen 

förordnad revisor

Försäkringsrisk
AMF Pensions produkter utgörs till största delen av ren

ålderspensionsförsäkring utan efterlevandeskydd, i

huvudsak med livsvariga utbetalningar. Den risk som

kan föreligga beträffande dessa försäkringar är att bola-

get inte skulle kunna fullfölja de livsvariga utbetalning-

arna av garanterade pensionsbelopp. För att minimera

detta sätts de antaganden som ligger till grund för beräk-

ning av garanterade pensionsbelopp med säkerhetsmar-

ginaler. Antaganden om kapitalavkastning och dödlighet

sätts således lägre och antaganden om förvaltningskost-

nader sätts högre än förväntat utfall. Försäkringsrisken

analyseras och kontrolleras löpande av bolagets aktuari-

er, som också vidtar åtgärder om säkerhetsmarginalen

inte längre är tillräcklig.

Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen visar hur värdeförändringar i olika

tillgångsslag – räntebärande placeringar, aktier och fastig-

heter – påverkar det kollektiva konsolideringskapitalet och

den kollektiva konsolideringsgraden. Kollektivt konsoli-

deringskapital och kollektiv konsolideringsgrad redovisas

i förvaltningsberättelsen under femårsöversikten, sid 32.

Tillgångsslag
Räntebärande placeringar består av obligationer, andra räntebärande värde-
papper, lån med säkerhet i fast egendom, övriga lån samt derivat. 
Med aktier avses noterade aktier, konvertibler och derivat. 
Med fastigheter avses direktägda fastigheter och indirekt ägda fastigheter via
fastighetsbolag, som är dotterbolag.

Riskmått
För räntebärande placeringar beräknas effekten av en allmän ränteuppgång med
en procentenhet. Förändringen i aktieportföljen beräknas på en kursnedgång om
10 procent i kronor räknat, oberoende av land eller handelsplats. För fastighe-
terna beräknas förändringen i konsolideringskapitalet om direktavkastnings-
kravet ökar med en procentenhet. 
Ovanstående tabell visar hur det kollektiva konsolideringskapitalet, samt den
kollektiva konsolideringsgraden, påverkas om ovanstående förändringar inträffar
för respektive tillgångsslag.

Tillgångar

Förändring Förändring
i kollektivt i kollektiv

konsolideringskapital konsolideringsgrad
MSEK procentenheter

Räntebärande
placeringar -4 664 -2,8

Aktier -9 667 -5,9

Fastigheter -2 437 -1,5
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Lorem ipsum

Resultatanalys
Moderbolaget

Totalt Individuell Gruppensions- och 
försäkring tjänstepensions-

Livförsäkring försäkring 
MSEK med grunder med grunder

TEKNISK REDOVISNING AV

LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

Premieinkomst 17 938 48 17 890

Kapitalavkastning, intäkter 35 798 14 35 784

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 5 544 2 5 542

Övriga tekniska intäkter 30 0 30

Försäkringsersättningar

Utbetalda försäkringsersättningar -3 530 0 -3 530

Förändring i avsättning för oreglerade skador -4 0 -4

Förändring i livförsäkringsavsättning -16 080 -49 -16 031

Återbäring och rabatter 0 0 0

Driftskostnader -361 -5 -356

Kapitalavkastning, kostnader -869 0 -869

Orealiserade förluster på placeringstillgångar -24 093 -9 -24 084

Övriga tekniska kostnader 0 0 0

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 14 373 1 14 372

ICKE-TEKNISK REDOVISNING

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 14 373 1 14 372

Skatt -1 408 -1 -1 407

Årets resultat 12 965 0 12 965

Försäkringstekniska avsättningar

Livförsäkringsavsättningar 67 719 77 67 642

Avsättning för oreglerade skador 22 0 22

Återbäringsmedel 136 581 -8 136 589

38

Förvaltningsberättelse

MSEK NOT 2000 1999 2000 1999

TEKNISK REDOVISNING AV
LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

Premieinkomst 1 18 250 5 326 17 938 5 080

Kapitalavkastning, intäkter 2 35 833 20 673 35 798 20 659

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 3 5 721 22 901 5 544 22 707

Övriga tekniska intäkter 12 42 - 30 -

Försäkringsersättningar

Utbetalda försäkringsersättningar 4 -3 539 -3 519 -3 530 -3 517

Förändring i avsättning för oreglerade skador -4 -3 -4 -3

Förändring i livförsäkringsavsättning 18 -16 080 -1 949 -16 080 -1 949

Förändring i avsättning livförsäkringar för

vilka försäkringstagaren bär placeringsrisken -326 -330 - -

Återbäring och rabatter 5 0 0 0 0

Driftskostnader 6 -476 -354 -361 -286

Kapitalavkastning, kostnader 7 -865 -721 -869 -749

Orealiserade förluster på placeringstillgångar 3 -24 093 -5 642 -24 093 -5 642

Övriga tekniska kostnader 0 -15 0 -15

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 14 463 36 367 14 373 36 285

ICKE-TEKNISK REDOVISNING

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 14 463 36 367 14 373 36 285

Skatt 8 -1 415 -1 195 -1 408 -1 194

Årets resultat 13 048 35 172 12 965 35 091

Resultaträkningar

Koncernen Moderbolaget
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Lorem ipsum
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Balansräkningar

Koncernen                                           Moderbolaget

MSEK NOT 2000 1999 2000 1999

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 15 3 3 3 3

Återbäringsmedel 16

Återbäringsfond 66 284 65 047 66 305 65 042

Fond för orealiserade vinster 17 38 687 57 435 38 415 57 311

Övriga medel 18 748 -17 107 18 896 -17 001

Årets resultat 13 048 35 172 12 965 35 091

136 767 140 547 136 581 140 443

Försäkringstekniska avsättningar

Livförsäkringsavsättning 18 67 719 51 639 67 719 51 639

Avsättning för oreglerade skador 19 22 18 22 18

67 741 51 657 67 741 51 657

Avsättning för livförsäkring för vilka

försäkringstagarna bär placeringsrisken 656 330 - -

Depåer från återförsäkrare 0 0 0 0

Skulder

Skulder avseende direkt försäkring 38 27 38 27

Övriga skulder 20 10 140 276 10 378 597

10 178 303 10 416 624

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 21 143 257 130 252

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 215 488 193 097 214 871 192 979

POSTER INOM LINJEN

Panter och därmed jämförliga säkerheter

ställda för egna skulder och såsom 

avsättningar redovisade förpliktelser, 

varje slag för sig 22 77 590 52 752 77 590 52 752

Övriga ställda panter och jämförliga 

säkerheter, varje slag för sig 23 110 382 110 382

Ansvarsförbindelser - - 115 81

Åtaganden Inga Inga Inga Inga

40

MSEK NOT 2000 1999 2000 1999

TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar

Byggnader och mark 9,10 14 492 10 029 12 255 9 478

Placeringar i koncernföretag

Aktier och andelar i koncernföretag 9,11 - - 2 411 772

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 9 96 058 109 463 96 058 109 463

Obligationer och andra räntebärande 

värdepapper 9 85 687 64 255 85 687 64 255

Lån med säkerhet i fast egendom 9 0 0 0 0

Övriga lån 9 5 292 5 827 5 292 5 827

Övriga finansiella placeringstillgångar 9 9 688 310 9 686 310

211 217 189 884 211 389 190 105

Placeringstillgångar för vilka försäkrings- 

tagarna bär placeringsrisken 25 650 330 - -

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 

avsättningar

Livförsäkringsavsättningar 0 0 0 0

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 

Fordringar hos försäkringstagare 0 29 0 29

Övriga fordringar 12 749 80 653 95

749 109 653 124

Andra tillgångar

Materiella tillgångar 13 12 19 12 19

Kassa och bank 183 141 143 120

Övriga tillgångar 6 5 3 4

201 165 158 143

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränte- och hyresintäkter 2 639 2 554 2 639 2 554

Övriga förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 14 32 55 32 53

2 671 2 609 2 671 2 607

SUMMA TILLGÅNGAR 215 488 193 097 214 871 192 979

Balansräkningar
Per den 31 december 

Koncernen                                           Moderbolaget
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Tillämpade värderings- och redovisningsprinciper

sig att sälja tillbaka värdepappren på en bestämd dag.

Obligationer som omfattas av återköpsavtalet redovisas

ej tillsammans med bolagets övriga värdepapper under

posten ”Obligationer och andra räntebärande värde-

papper”. Erhållen köpeskilling redovisas som skuld

under posten ”Övriga skulder”.

Placeringsrepor innebär att motparten förbundit sig

att köpa tillbaka värdepappren på en bestämd dag.

Obligationer som omfattas av återköpsavtalen redovisas

inte bland bolagets övriga värdepapper. Betald köpeskil-

ling redovisas som fordran under posten ”Övriga finan-

siella placeringstillgångar”. Repans resultat, skillnaden

mellan avistaledet och terminsledet, periodiseras över

tiden och redovisas som ränta.

Lån
Övriga lån redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag

för befarade kreditförluster. Över- eller underkurs peri-

odiseras ej.

Övriga finansiella placeringstillgångar
Övriga finansiella placeringstillgångar utgörs av partner-

finansiering avseende vattenkraft och sale and lease

back-avtal avseende fastigheter. Partnerfinansiering

innebär att det finns flera investerare. AMF Pensions

investering består av en kombination av reverser, aktier

och konvertibler. Värdering sker till det lägsta av verkligt

värde och anskaffningsvärde. Med verkligt värde avses

placeringens lösenpris enligt ingångna optionsavtal.

Placeringar i utländsk valuta
Tillgångar i utländsk valuta redovisas till balansdagens

valutakurser.

Orealiserade och realiserade valutakursresultat redovi-

sas i resultaträkningen netto under kapitalavkastning.

Aktier och obligationer i utländsk valuta valutakurs-

säkras genom valutaterminskontrakt i syfte att minimera

valutakurseffekter i resultaträkningen. Skillnaden mellan

terminskurs och avistakurs periodiseras linjärt över ter-

minskontraktets löptid.

Redovisning av orealiserat och realiserat resultat
Vid redovisning av placeringstillgångar till verkligt värde

redovisas orealiserat resultat i resultaträkningen under

särskilda delposter.

Ackumulerade orealiserade vinster per balansdagen

redovisas i fonden för orealiserade vinster under återbär-

ingsmedel. Fond för orealiserade vinster utgörs av positi-

va skillnader mellan det verkliga värdet och anskaff-

ningsvärdet. För obligationer och andra räntebärande

placeringar utgörs anskaffningsvärdet av det upplupna

anskaffningsvärdet.

Avsättning till eller upplösning av fond för orealiserade

vinster redovisas direkt över balansräkningen som en

justering mot övriga medel. Avsättning till fond för orea-

liserade vinster sker netto på portföljnivå för aktier samt

obligationer och andra räntebärande värdepapper, det

vill säga efter kvittning av orealiserade vinster och för-

luster. För byggnader och mark sker istället avsättning på

individuell basis.

Realisationsvinster respektive -förluster definieras som

skillnaden mellan försäljningspris och anskaffningsvär-

de. För obligationer och andra räntebärande placeringar

definieras realisationsresultatet som skillnaden mellan

försäljningspris och upplupet anskaffningsvärde. Rea-

lisationsresultat redovisas netto per tillgångsslag i resul-

taträkningen under posten kapitalavkastning.

Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier är bokförda till det historiska

anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade

avskrivningar enligt plan. Inventarier skrivs årligen av

Fotograf:
Jenny Lexander, 24 år
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Årsredovisningen följer bestämmelserna i lagen om års-

redovisning i försäkringsföretag samt de föreskrifter

som utfärdats av Finansinspektionen.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med

Redovisningsrådets rekommendation om koncernredo-

visning, RR 1:96.

Koncernen omfattar AMF Pension, org nr 502033-

2259, samt de bolag där AMF Pension direkt eller indi-

rekt innehar 100 procent av aktiernas röstvärde.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Redovisningsrådets rekommendation och med tillämp-

ning av förvärvsmetoden.

Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernen

med belopp avseende tiden efter förvärvet.

Koncerninterna hyror och kostnader är marknadsmäs-

siga och redovisas i sin helhet där dessa uppstår, varför

någon eliminering inte har skett.

Placeringstillgångar
Affärsdagsredovisning

Köp och försäljning av värdepapper redovisas i balans-

räkningen per affärsdagen, det vill säga vid den tidpunkt

då de väsentliga riskerna och rättigheterna övergår mel-

lan parterna. Fordran på eller skulden till motparten

mellan affärsdag och likviddag redovisas brutto under

övriga fordringar respektive övriga skulder.

Byggnader och mark
Byggnader och mark redovisas till verkligt värde, defini-

erat som det mest sannolika priset vid en försäljning.

Samtliga fastigheter värderas årligen och individuellt

med tillämpning av ortsprismetoden kompletterad med

kassaflödesanalyser. Andelen fastigheter som värderats

externt uppgår till 30 procent av verkligt värde.

Placeringar i koncernföretag
Aktier och andelar i koncernföretag värderas till an-

skaffningsvärde. Om det verkliga värdet på balansdagen

understiger anskaffningsvärdet och värdenedgången

anses vara bestående, värderas dessa tillgångar till det

lägre värdet. Lån till koncernföretag värderas till an-

skaffningsvärdet.

Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till verkligt värde. För aktier

noterade på en auktoriserad börs används den senaste

betalkursen på balansdagen i lokal valuta.

Obligationer och andra räntebärande placeringar
Obligationer och andra räntebärande placeringar värde-

ras till verkligt värde.

Vid värdering till verkligt värde uppstår en orealiserad

värdeförändring mellan anskaffningsvärdet, som för

obligationer och andra räntebärande värdepapper ut-

görs av det upplupna anskaffningsvärdet, och det verkli-

ga värdet. Med upplupet anskaffningsvärde avses det

med hjälp av den effektiva anskaffningsräntan diskonte-

rade nuvärdet av framtida betalningar. Därmed beaktas

eventuella över- eller underkurser vid förvärvet som

periodiseras över instrumentets återstående löptid.

Erhållna kupongbetalningar samt förändringen av det

upplupna anskaffningsvärdet under året redovisas som

ränteintäkt. För reala nollkupongsobligationer består

periodens ränteintäkt av dels den reala räntan och dels

inflationskompensation.

Återköpsavtal – repor
Under året har handel bedrivits med så kallade äkta

återköpstransaktioner. Handel har förekommit med

både finansierings- och placeringsrepor.

Finansieringsrepor innebär att motparten förbundit

Tillämpade värderings- och 
redovisningsprinciper
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Tillämpade värderings- och redovisningsprinciper
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Tillämpade värderings- och 
redovisningsprinciper
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NOT 1 PREMIEINKOMST

Koncernen Moderbolaget
2000 1999 2000 1999

Gruppförsäkringspremier avseende tjänstepension 2 454 5 326 2 142 5 080

Tilldelad återbäring 15 796 - 15 796 -

18 250 5 326 17 938 5 080

Premieinkomsten avser i sin helhet premier för återbäringsberättigade avtal som tecknats i Sverige.
Av premieinkomsten utgör 2 372 (5 001) periodiska premier och 82 (79) engångspremier.

NOT 2 KAPITALAVKASTNING, INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget
2000 1999 2000 1999

Driftsöverskott från byggnader och mark 1) 579 502 554 490

Erhållna utdelningar 1 537 1 541 1 537 1 541

Ränteintäkter
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 4 644 3 729 4 644 3 729

Övriga finansiella placeringstillgångar 25 26 25 26

Övriga ränteintäkter 342 336 332 334

Valutakursvinster, netto 1 915 - 1 915 -

Återförda nedskrivningar

Byggnader och mark - 166 - 166

Realisationsvinster, netto

Byggnader och mark 15 - 15 -

Aktier och andelar 26 774 13 826 26 774 13 826

Obligationer och andra räntebärande värdepapper - 547 - 547

Övriga finansiella placeringstillgångar 2 0 2 0

35 833 20 673 35 798 20 659

1) Driftsöverskott i moderbolaget från byggnader och mark utgörs av hyresintäkter
– inklusive resultatandel i Förvaltningsbolaget Marievik HB 778 (665) och driftskostnader 224 (175).

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR (MSEK där inget annat anges) 

Noter
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Tillämpade värderings- och redovisningsprinciper

med 20 procent av anskaffningsvärdet. Datautrustning

skrivs årligen av med 33 procent av anskaffningsvärdet.

Försäkringstekniska avsättningar 
De försäkringstekniska avsättningarna utgörs av livför-

säkringsavsättning och avsättning för oreglerade skador.

Livförsäkringsavsättningarna motsvarar det förvänta-

de kapitalvärdet av bolagets garanterade förpliktelser.

Kapitalvärdet beräknas med beaktande av antaganden

om framtida ränta, dödlighet och andra riskmått,

driftskostnader och skatter. Dödlighetsantagandet byg-

ger på bolagets aktuella erfarenhet och driftskostnadsan-

tagandet utgörs av ett antagande om kostnad som är

proportionell mot de försäkringstekniska avsättningar-

na. Det tillämpade ränteantagandet är 2,6 procent efter

belastning för avkastningsskatt men före avdrag för

avgifter och säkerhetstillägg. Säkerhetstillägg tillämpas

endast på förmånsbestämda produkter.

I livförsäkringsavsättning ingår ej värdet av beslutade

men ej tilldelade pensionstillägg, allokerad återbäring

och särskilda pensionsmedel. I livförsäkringsavsättning

ingår inte heller AMF Pensions beräknade åtagande för

personer som är under 60 år avseende pensionsbelopp

enligt ”Definitiva övergångsregler för Avtalspension SAF-

LO”. För dessa personer beräknas tilldelning av pen-

sionsbelopp och livförsäkringsavsättning att ske den

månad då 60 års ålder uppnås. Per 2000-12-31 motsvarar

värdet av dessa belopp 35,1 miljarder kronor.

Avsättning för oreglerade skador utgörs av pensions-

belopp, inklusive tilldelad återbäring, som förfallit till

betalning men som ännu ej betalats ut.

Samtliga åtaganden upptagna under försäkringsteknis-

ka avsättningar är denominerade i svenska kronor.

Premieinkomst
Premieinkomsten utgörs av årets premier samt tilldelad

återbäring i form av premiereduktion och höjning av

pensionsrätt.

Skatt
I årets skattekostnad ingår avkastningsskatt samt

kupongskatt. Eftersom avkastningsskatten beräknas

utifrån bolagets förmögenhet har ingen belastning av

latent skatt skett.

Aktivering av anskaffningskostnader
Till följd av AMF Pensions ställning vad gäller arbets-

marknadsförsäkringar förekommer inga direkta anskaff-

ningskostnader för tecknande av försäkringsavtal. Före-

kommande indirekta anskaffningskostnader, såsom

kostnader för handläggning, administration med mera,

bedöms inte uppgå till sådant väsentligt värde för rörel-

sen att en aktivering av anskaffningskostnader bör ske.
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NOT 6 DRIFTSKOSTNADER, fortsättning

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Revisionsuppdrag
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 0,8 0,7 0,7 0,7
SET Revisionsbyrå 0,7 0,8 0,6 0,8
Ernst&Young (av Finansinspektionen förordnad revisor) 0,1 0,1 0,1 0,1

Andra uppdrag

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 0,1 0,4 0,1 0,2
SET Revisionsbyrå 0,4 0,6 0,4 0,6

2,1 2,6 1,9 2,4

NOT 7 KAPITALAVKASTNING, KOSTNADER

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
Kapitalförvaltningskostnader 95 92 95 92

Räntekostnader

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 68 304 68 322

Övriga räntekostnader 9 19 13 29

Valutakursförluster, netto - 135 - 135

Av- och nedskrivningar

Övriga finansiella placeringstillgångar 3 18 3 18

Realisationsförluster, netto

Byggnader och mark - 153 - 153

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 690 - 690 -

865 721 869 749

NOT 8 SKATT

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
Kupongskatt 71 69 71 69

Avkastningsskatt 1 344 1 126 1 337 1 125

1 415 1 195 1 408 1 194

www.amfpension.se

Noter

NOT 3 OREALISERADE VINSTER OCH FÖRLUSTER PÅ PLACERINGSTILLGÅNGAR

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
Orealiserade vinster på placeringstillgångar

Byggnader och mark 2 008 511 1 860 406

Aktier och andelar 29 22 390 - 22 301

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 3 684 - 3 684 -

5 721 22 901 5 544 22 707

Orealiserade förluster på placeringstillgångar

Aktier och andelar 1) 24 093 - 24 093 -

Obligationer och andra räntebärande värdepapper - 5 642 - 5 642

24 093 5 642 24 093 5 642

1) Den redovisade orealiserade förlusten under Aktier och andelar omfattar även återläggning av orealiserade vinster

från 1999-12-31 avseende under året avyttrade värdepapper.

NOT 4 UTBETALDA FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
Utbetalda ersättningar 3 494 3 474 3 485 3 472

Annullationer 26 24 26 24

Driftskostnader för skadereglering 19 21 19 21

3 539 3 519 3 530 3 517

NOT 5 ÅTERBÄRING OCH RABATTER, Moderbolaget

Under 2000 har 1 020 (1 075) betalats ut i form av återbäring till de försäkrade (pensionärerna). 

Se vidare not 16 Återbäringsmedel.

NOT 6 DRIFTSKOSTNADER

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
Administrationskostnader 476 354 361 286
Specifikation av övriga driftskostnader
Skadereglering 19 21 19 21

Kapitalförvaltning 95 92 95 92

Bolagets totala driftskostnader 590 467 475 399

varav

personalkostnader, se not 24 131 115 121 115

lokalkostnader 19 18 19 18

avskrivningar 10 11 10 11

fastighetsförvaltningskostnader 20 10 - -

övrigt 410 313 325 255

Bolagets totala driftskostnader 590 467 475 399
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NOT 6 DRIFTSKOSTNADER, fortsättning

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Revisionsuppdrag
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 0,8 0,7 0,7 0,7
SET Revisionsbyrå 0,7 0,8 0,6 0,8
Ernst&Young (av Finansinspektionen förordnad revisor) 0,1 0,1 0,1 0,1

Andra uppdrag

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 0,1 0,4 0,1 0,2
SET Revisionsbyrå 0,4 0,6 0,4 0,6

2,1 2,6 1,9 2,4

NOT 7 KAPITALAVKASTNING, KOSTNADER

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
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Av- och nedskrivningar
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NOT 8 SKATT
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NOT 5 ÅTERBÄRING OCH RABATTER, Moderbolaget

Under 2000 har 1 020 (1 075) betalats ut i form av återbäring till de försäkrade (pensionärerna). 

Se vidare not 16 Återbäringsmedel.

NOT 6 DRIFTSKOSTNADER

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
Administrationskostnader 476 354 361 286
Specifikation av övriga driftskostnader
Skadereglering 19 21 19 21

Kapitalförvaltning 95 92 95 92

Bolagets totala driftskostnader 590 467 475 399

varav

personalkostnader, se not 24 131 115 121 115

lokalkostnader 19 18 19 18

avskrivningar 10 11 10 11

fastighetsförvaltningskostnader 20 10 - -

övrigt 410 313 325 255

Bolagets totala driftskostnader 590 467 475 399
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NOT 10 FÖRDELNING PÅ FASTIGHETSKATEGORI

Verkligt Anskaffnings- Verkligt värde Direkt-

värde värde per kvm uthyr- avkastning

ningsbar yta 2)

2000 2000 1) %
Bostadsfastigheter
Storstadsregioner 115 67 12 235 4,5

Kontors- och affärsfastigheter
Storstadsregioner 14 377 12 226 26 183 4,9

Specifikationen ovan avser direktägda fastigheter samt fastighet som ägs av helägt dotterbolag.
Andelen fastigheter som används i den egna verksamheten uppgår till 1,30 (1,72) procent av den totala bruksarean.
1) Uthyrningsbar yta inklusive garage.
2) Direktavkastning har beräknats i procent av det verkliga värdet på balansdagen.
Vid beräkningar har fastigheternas innehavstid under året beaktats.

NOT 11 PLACERINGAR I KONCERNFÖRETAG – AKTIER OCH ANDELAR

Org nr Antal Kapital- Eget Bokfört Bokfört

aktier andel kapital värde värde

% 2000 1999
Narög 1 HB 1) 916637-3374 - 99,99 0 438 0

Fastighetsbolaget Pukan KB 2) 916400-4492 - 99,99 0 1 125 0

Försäkringsfastigheten nr 1 AB 3) 556286-8702 15 500 100 1 1 1

Fastighets AB Sjöjungfrun 3) 556062-4651 3 452 284 100 49 49 49

Fastighets AB Klarasvalan 3) 556002-7517 125 000 100 141 132 132

Svalungen AB 3) 556337-2647 1 000 100 0 0 0

Förvaltningsbolaget Marievik HB 4) 916503-8010 - 99,99 214 454 430

HB Norrbacka Fastigheter 5) 969621-0104 - 99,99 0 0 0

AMF Pension Fondförvaltning AB 6) 556549-2922 10 000 100 10 62 10

AMF Fondförsäkrings AB 516401-6593 400 100 92 150 150

AMF Pension Fastighetsförvaltning AB 556552-7420 1 000 100 0 0 0

2 411 772

Säte för samtliga bolag är Stockholm.

1) AMF Pension och Svalungen AB äger fastigheten Hilton 2 genom Narög 1 HB.

Svalungen AB:s andel är 0,01 procent. I kapitalavkastningstabellen sid 15 ingår handelsbolaget i raden fastigheter.
2) AMF Pension och Svalungen AB äger fastigheterna Trumman 2, Vattenpasset 11 och Vattenpasset 12 genom 

Fastighetsbolaget Pukan KB. 

Svalungen AB:s andel är 0,01 procent. I kapitalavkastningstabellen sid 15 ingår handelsbolaget i raden fastigheter.
3) Vilande bolag.

4) AMF Pension och Svalungen AB äger fastigheten Marievik 15 genom Förvaltningsbolaget Marievik HB.
Svalungen AB:s andel är 0,01 procent. I kapitalavkastningstabellen sid 15 ingår handelsbolaget i raden fastigheter.

5) HB Norrbacka Fastigheter ingår i raden specialfinansiering i kapitalavkastningstabellen sid 15.
6) Aktieägartillskott har lämnats på sammanlagt 75 (23). Tillskjutna medel skall återbetalas med ränta 
i takt med att bolagets verksamhet genererar överskott och vinstmedel finns tillgängliga.
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NOT 9 PLACERINGSTILLGÅNGAR

Moderbolaget Verkligt Anskaff- Bokfört Verkligt Anskaff- Bokfört
värde nings- värde värde nings- värde

värde värde

2000 2000 2000 1999 1999 1999
Byggnader och mark 1) 12 255 10 326 12 255 9 478 9 406 9 478

Placeringar i koncernföretag

Aktier och andelar i koncernföretag 2 411 2 408 2 411 772 806 772

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 2) 96 058 59 575 96 058 109 463 50 619 109 463

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 3)

svenska staten 31 816 31 077 31 816 43 181 44 533 43 181

svenska kommuner 55 50 55 31 34 31

svenska noterade bostadsinstitut 5 863 5 771 5 863 1 896 1 870 1 896

övriga noterade svenska emittenter 3 062 2 910 3 062 5 144 4 859 5 144

övriga onoterade svenska emittenter 1 838 1 824 1 838 785 776 785

utländska stater 32 070 30 978 32 070 11 106 11 370 11 106

övriga utländska emittenter 10 983 10 674 10 983 2 112 2 270 2 112

85 687 83 284 85 687 64 255 65 712 64 255

Lån med säkerhet i fast egendom 0 0 0 0 0 0

Övriga lån

svenska kommunlån 205 204 204 362 356 356

STP-lån 5 131 5 088 5 088 5 387 5 460 5 460

andra värdehandlingar 11 11 11

5 336 5 292 5 292 5 760 5 827 5 827

Övriga finansiella placeringstillgångar

partnerfinansiering avseende vattenkraft 152 124 124 153 124 124

sale and lease back-avtal 181 195 181 186 195 186

repor och andra återköpstransaktioner 9 381 9 381 9 381 0 0 0

9 714 9 700 9 686 339 319 310
Summa placeringstillgångar moderbolaget 211 461 170 585 211 389 190 067 132 689 190 105

varav efterställt

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 577 558 577 769 755 769

Tillkommer i koncernen

Byggnader och mark 2 237 1 967 2 237 550 427 550

1) Förteckning över fastigheterna och taxeringsvärden lämnas i bilaga 3. Specifikation per fastighetskategori lämnas i not 10.
2) Specifikation över aktieinnehavet återfinns i bilaga 2. I verkligt värde för aktier och andelar ingår derivatinstrument med 176 (-).
3) För obligationer och andra räntebärande värdepapper definieras anskaffningsvärdet som det upplupna anskaffningsvärdet. 
För innehav där bokfört värde överstiger nominellt belopp är skillnaden 3 662 (1 526) och för innehav där bokfört värde understiger 
nominellt belopp är skillnaden 1 417 (1 351). I verkligt värde för obligationer och andra räntebärande värdepapper 

ingår derivatinstrument med 433 (232). 
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NOT 9 PLACERINGSTILLGÅNGAR

Moderbolaget Verkligt Anskaff- Bokfört Verkligt Anskaff- Bokfört
värde nings- värde värde nings- värde

värde värde

2000 2000 2000 1999 1999 1999
Byggnader och mark 1) 12 255 10 326 12 255 9 478 9 406 9 478

Placeringar i koncernföretag

Aktier och andelar i koncernföretag 2 411 2 408 2 411 772 806 772

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 2) 96 058 59 575 96 058 109 463 50 619 109 463
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andra värdehandlingar 11 11 11
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9 714 9 700 9 686 339 319 310
Summa placeringstillgångar moderbolaget 211 461 170 585 211 389 190 067 132 689 190 105

varav efterställt

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 577 558 577 769 755 769

Tillkommer i koncernen

Byggnader och mark 2 237 1 967 2 237 550 427 550

1) Förteckning över fastigheterna och taxeringsvärden lämnas i bilaga 3. Specifikation per fastighetskategori lämnas i not 10.
2) Specifikation över aktieinnehavet återfinns i bilaga 2. I verkligt värde för aktier och andelar ingår derivatinstrument med 176 (-).
3) För obligationer och andra räntebärande värdepapper definieras anskaffningsvärdet som det upplupna anskaffningsvärdet. 
För innehav där bokfört värde överstiger nominellt belopp är skillnaden 3 662 (1 526) och för innehav där bokfört värde understiger 
nominellt belopp är skillnaden 1 417 (1 351). I verkligt värde för obligationer och andra räntebärande värdepapper 

ingår derivatinstrument med 433 (232). 

Noter

Årsredon 2000 ihopslaget  01-03-20  14.24  Sida 48



51

NOT 16 ÅTERBÄRINGSMEDEL

Koncernen Återbärings- Fond för Övriga Årets Totalt

fond orealiserade medel resultat

vinster
Ingående återbäringsmedel enligt 

fastställd balansräkning 65 047 57 435 -17 107 35 172 140 547

Föregående års vinstdisposition 18 065 - 17 107 -35 172 0

Under räkenskapsåret tilldelad återbäring

Pensionstillägg / individuell återbäring -1 020 - - - -1 020

Premiereduktion -15 796 - - - -15 796

Under räkenskapsåret utbetalad återbäring -12 - - - -12

Förändring av fond för orealiserade vinster - -18 748 18 748 - 0

Årets resultat - - - 13 048 13 048

Utgående balans koncernen 66 284 38 687 18 748 13 048 136 767

Moderbolaget Återbärings- Fond för Övriga Årets Totalt

fond orealiserade medel resultat

vinster
Ingående återbäringsmedel enligt 

fastställd balansräkning 65 042 57 311 -17 000 35 091 140 444

Föregående års vinstdisposition 18 091 - 17 000 -35 091 0

Under räkenskapsåret tilldelad återbäring

Pensionstillägg / individuell återbäring -1 020 - - - -1 020

Premiereduktion -15 796 - - - -15 796

Under räkenskapsåret utbetalad återbäring -12 - - - -12

Förändring av fond för orealiserade vinster - -18 896 18 896 - 0

Årets resultat - - - 12 965 12 965

Utgående balans moderbolaget 66 305 38 415 18 896 12 965 136 581

Noter

www.amfpension.se

NOT 12 ÖVRIGA FORDRINGAR

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
Fordringar hos koncernbolag - - 4 20

Ej likviderade affärer med värdepapper 546 50 546 50

Skattefordran 69 23 69 23

Återbäring av SPP överskottsmedel 1) 34 - 22 -

varav långfristig del 21 - 14 -

Övrigt 100 7 12 2

749 80 653 95

1) SPP överskottsmedel nuvärdeberäknas med 6 procent årligen från januari 2002 tom september 2003. 

Det nominella värdet för moderbolaget uppgår till 33 och för koncernen 47. 

Posten ”Övriga tekniska intäkter” i resultaträkningen avser i huvudsak återbäringsmedel i SPP.

NOT 13 MATERIELLA TILLGÅNGAR

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
Anskaffningsvärde vid årets början 51 50 51 50

Förvärv under året 4 7 4 7

Avyttringar under året -5 -6 -5 -6

Anskaffningsvärde vid årets slut 50 51 50 51

Ackumulerade avskrivningar enligt plan -38 -32 -38 -32

(varav årets avskrivningar) -6 -5 -6 -5

Planenligt restvärde inventarier 12 19 12 19

NOT 14 ÖVRIGA FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
Förfallen, ej erhållen aktieutdelning 11 14 11 14

Fastighetsintäkter 12 25 12 25

Förskottsbetalda fakturor 3 3 3 3

Övrigt 6 13 6 11

32 55 32 53

NOT 15 AKTIEKAPITAL

Aktierna ägs till lika delar av Svenska Arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen i Sverige 
som vardera innehar 150 aktier à nominellt 10 000 kronor.
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som vardera innehar 150 aktier à nominellt 10 000 kronor.
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NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
Personalkostnader 13 11 13 11

Fastighetskostnader 26 156 25 154

Förskottsbetalda hyror 74 68 74 68

Övrigt 30 22 18 19

143 257 130 252

NOT 22 PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER, STÄLLDA FÖR EGNA SKULDER 
OCH SÅSOM AVSÄTTNINGAR REDOVISADE FÖRPLIKTELSER, VARJE SLAG FÖR SIG

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
Tillgångar för vilka försäkringstagarna 

har förmånsrätt

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 65 092 52 189 65 092 52 189

Fastigheter 3 374 - 3 374 -

Kassa och bank 99 563 99 563

68 565 52 752 68 565 52 752

Ställd säkerhet avseende äkta återköpstransaktioner

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 9 025 - 9 025 -

Summa för egna skulder ställda panter 77 590 52 752 77 590 52 752

Ovanstående specifikation avser tillgångar värderade till verkligt värde intagna 
i skuldtäckningsregistret enligt Finansinspektionens föreskrift FFFS 1996:30.

NOT 23 ÖVRIGA STÄLLDA PANTER OCH JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER, VARJE SLAG FÖR SIG

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
Ställd marginalsäkerhet till OM

Obligationer och andra räntebärande värdepapper - 191 - 191

Ställd säkerhet till Svenska Handelsbanken avseende derivathandel

Obligationer och andra räntebärande värdepapper - 104 - 104

Ställd säkerhet till JP Morgan avseende derivathandel

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 110 87 110 87

110 382 110 382
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NOT 17 FOND FÖR OREALISERADE VINSTER

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
Byggnader och mark 2 500 855 2 228 731

Aktier och andelar 34 077 58 182 34 077 58 182

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 2 110 -1 602 2 110 -1 602

38 687 57 435 38 415 57 311

NOT 18 LIVFÖRSÄKRINGSAVSÄTTNING

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
Ingående balans 51 639 49 690 51 639 49 690

Förändring i livförsäkringsavsättning 16 080 1 949 16 080 1 949

67 719 51 639 67 719 51 639

NOT 19 AVSÄTTNING FÖR OREGLERADE SKADOR 

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
Fastställda ersättningar 19 15 19 15

Icke fastställda ersättningar 3 3 3 3

22 18 22 18

NOT 20 ÖVRIGA SKULDER

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
Skatter och avgifter 302 192 292 192

Äkta återköpstransaktioner 9 385 - 9 385 -

Ej likviderade värdepappersaffärer 317 3 317 3

Skulder till koncernföretag - - 303 329

Leverantörsskulder 63 48 43 48

Andra skulder 73 33 38 25

10 140 276 10 378 597
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55

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Arbetsmarknadsförsäkringar, pensionsförsäkringsaktiebolag,

org nr 502033-2259.

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och

verkställande direktörens förvaltning i Arbetsmarknadsförsäkringar, pensionsförsäkringsaktiebo-

lag för år 2000. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskaps-

handlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredo-

visningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och

genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredo-

visningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen

för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva

redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att

bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag

för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i

bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt-

ningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om styrelseledamot eller verkställande direktören

på annat sätt handlat i strid med Försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkrings-

företag eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden

nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovis-

ning i försäkringsföretag och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat

och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbo-

laget och koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen

och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 6 mars 2001

Öhrlings PricewaterhouseCoopers SET Revisionsbyrå Olof Cederberg
Matts Edin Anders Engström Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor av Finansinspektionen   

förordnad revisor

www.amfpension.se

Pensioner och liknande förmåner inkl koncernen

Verkställande direktören har en pensionsutfästelse från bolaget som
mellan 60 och 65 års ålder ger möjlighet till pension där premien
baseras på 70 procent av lönen, efter 65 år följer pensionsutfästel-
sen avtalets alternativregel om premiebaserad pension. För en person
i ledande befattning föreligger pensionsutfästelse som ger möjlighet
till pension från 60 års ålder. Pensionen utgör 70 procent av lönen i
fem år. Av övriga sju personer i ledande befattningar varierar pen-
sionsåldern mellan 60 och 65 år, men följer i övrigt försäkringsbran-
schens pensionsplan. Nyckelpersoner inom affärsområde Finans
erhåller utöver sin lön en bonus knuten till kapitalförvaltningens
resultat. Andra liknande förmåner finns inte.

Avtal om avgångsvederlag

Vid uppsägning från företagets sida äger verkställande direktören rätt
till avgångsvederlag motsvarande två årslöner. Avgångsvederlaget
avräknas med 50 procent av den ersättning han uppbär från annan
arbetsgivare. För övriga sju personer i ledande befattningar föreligger
rätt till avgångsvederlag med högst två årslöner utan avräkning.

Lån till ledande befattningshavare

Inga lån finns till ledande befattningshavare. 

Medelantalet anställda, ålder, kön, personalomsättning 
och utbildningskostnader

Medelantalet anställda uppgick till 155 (162) varav 58 (55) procent
kvinnor. Medelantalet anställda har beräknats med utgångspunkt från 

antalet arbetstimmar, betald tid, relaterat till en årsarbetstid på 
1896 timmar. Personalens ålder fördelar sig enligt följande: 10 (10)
procent under 30 år, 59 (61) procent mellan 30-50 år och 31 ( 29)
procent över 50 år. Under 2000 har 34 (41) personer slutat, varav 1
(4) avgått med pension. 29 (21) personer har nyanställts under året.
För att höja personalens kompetens har utbildningskostnaderna
under 2000 varit 4,1 (2,7).

NOT 24 PERSONAL

Koncernen Moderbolaget

2000 1999 2000 1999
Löner, andra ersättningar

Löner och andra ersättningar

– styrelseledamöter 0,7 0,5 0,6 0,4

– verkställande direktör 2,9 2,7 2,3 2,1

– övriga anställda 72,0 68,2 66,8 65,3

75,6 71,4 69,7 67,8

Sociala kostnader 38,6 36,2 35,6 35,0

– varav pensionspremier verkställande direktören 2,4 1,8 2,2 1,7

– varav pensionspremier övriga anställda 10,8 9,7 9,9 9,4

Från och med 5 december 2000 utsågs två personer i ledande befattning till vice VD:ar. Hänsyn till detta har inte tagits i ovanstående 
löneredovisning.
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NOT 25 INNEHAVET AV PLACERINGSTILLGÅNGAR FÖR VILKA 
LIVFÖRSÄKRINGSTAGAREN BÄR PLACERINGSRISKEN

Innehavet av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken bifogas den årsredovisning som 
lämnas till Finansinspektionen. Förteckningen kan beställas från AMF Pension, Totalkommunikation, 113 88 Stockholm.
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Svenska aktier och andelar
Swedish shares and participations

Företag Antal Bokfört värde,
st TSEK

Company Number of Book value, 
shares held SEK 000

Stora Enso SDB 1 300 400 144 995
Svenska Cellulosa AB, A 154 124 31 133
Svenska Cellulosa AB, B 8 400 000 1 684 200
Svenska Handelsbanken A 15 800 000 2 551 700
Svenskt Stål AB, A 4 461 600 401 544
Svolder AB, A 20 000 3 220
Svolder AB, B 575 600 93 823
Telia 18 010 000 873 485
Teligent AB 327 000 24 035
Volvo AB, A 4 885 000 757 175
Volvo AB, B 3 700 000 579 050
Wihlborg och Son AB, B 15 000 000 195 000
Wihlborg 2 B teckningsoption ffd 021220 6 090 000 2 436
WM-Data AB, B 1 500 000 67 950
Summa/Total 49 311 924

Onoterade aktier
Unlisted shares
FR Fastighetsrenting AB, B 11 231 14 544
Svenskt Fastighetsindex 1 50
Summa/Total 14 594

Andelar i fonder
Shares in unit trusts
AMF Aktiefond - Världen 502 581 92 771
AMF Balansfond 502 763 72 473
AMF Aktiefond - Sverige 503 175 96 595
Summa/Total 261 839

Totalt svenska aktier och andelar
Total Swedish shares and participations 49 588 357

57www.amfpension.se

Företag Antal Bokfört värde,
st TSEK

Company Number of Book value, 
shares held SEK 000

Marknadsnoterade aktier
Listed shares
Asea Brown Boveri Ltd Stockholmsbörsen 1 150 000 1 114 350
AstraZeneca SDB* 3 350 000 1 574 500
Atlas Copco AB, B 1 790 000 353 525
AU Systems AB 1 770 000 90 270
Bure Förvaltnings AB 4 880 000 251 320
Capio 2 240 000 156 800
Cell Network 670 000 11 725
Core Ventures AB 1 500 000 1 650
Digital Vision Fr 249 500 3 792
Drott B 4 955 000 644 150
Effnet Group AB 977 000 11 529
Electrolux AB, B 2 800 000 343 000
Enea Data AB 1 200 000 45 120
Eniro 3 585 000 340 575
Ericsson Telefon AB LM, B 88 000 000 9 460 000
Europolitan Holdings AB 2 000 000 167 000
Finnveden AB, B 511 500 39 130
FöreningsSparbanken AB, A 2 250 000 325 125
Gambro AB, A 1 700 000 116 450
Gunnebo AB 1 000 000 90 500
Hennes & Mauritz AB, B 7 600 000 1 109 600
Holmen B 1 800 000 504 000
Höganäs B 619 000 85 732
Industrivärden AB, A 4 480 000 918 400
Industrivärden AB, C 11 574 000 2 233 782
Industrivärden AB, KVB A 2 363 376 486 855
Industrivärden AB, KVB C 5 630 124 1 080 984
Investor AB, A 2 652 800 376 698
Investor AB, B 17 377 800 2 450 270
JM B 1 519 800 317 638
Kinnevik AB, B 1 120 000 202 720
Lindex AB 420 000 58 590
Lundbergföretagen AB, B 800 000 113 600
Medivir AB, B 390 000 46 800
Munters AB 1 241 500 211 055
Netcom Systems AB, B 1 200 000 470 400
Nordea AB 24 000 000 1 716 000
Nokia, SDB 4 150 000 1 722 250
Observer AB 225 600 27 072
OM Gruppen AB 3 001 000 699 233
Pharmacia, SDB* 3 425 000 1 962 525
Peab 640 671 21 462
Prevas AB 370 000 26 640
Ratos Förvaltnings AB, B 4 480 800 353 983
SAAB AB 2 200 000 171 600
Sandvik AB, A 4 900 000 1 112 300
Sapa AB 1 800 000 248 400
Scandic Hotels AB 300 000 37 500
Scania AB, A 441 000 90 846
Scania AB, B 753 000 158 130
Sectra AB, B 1 481 700 79 271
Sigma B 1 437 000 319 733
Skandia, Försäkrings AB 26 800 000 4 113 800
Skanska AB, B 6 653 200 2 594 748
SKF A 200 000 26 300
SKF B 4 300 000 612 750

Svenska aktier och andelar
Swedish shares and participations

*) Svenskt depåbevis

Swedish depository receipt
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Asea Brown Boveri Ltd Stockholmsbörsen 1 150 000 1 114 350
AstraZeneca SDB* 3 350 000 1 574 500
Atlas Copco AB, B 1 790 000 353 525
AU Systems AB 1 770 000 90 270
Bure Förvaltnings AB 4 880 000 251 320
Capio 2 240 000 156 800
Cell Network 670 000 11 725
Core Ventures AB 1 500 000 1 650
Digital Vision Fr 249 500 3 792
Drott B 4 955 000 644 150
Effnet Group AB 977 000 11 529
Electrolux AB, B 2 800 000 343 000
Enea Data AB 1 200 000 45 120
Eniro 3 585 000 340 575
Ericsson Telefon AB LM, B 88 000 000 9 460 000
Europolitan Holdings AB 2 000 000 167 000
Finnveden AB, B 511 500 39 130
FöreningsSparbanken AB, A 2 250 000 325 125
Gambro AB, A 1 700 000 116 450
Gunnebo AB 1 000 000 90 500
Hennes & Mauritz AB, B 7 600 000 1 109 600
Holmen B 1 800 000 504 000
Höganäs B 619 000 85 732
Industrivärden AB, A 4 480 000 918 400
Industrivärden AB, C 11 574 000 2 233 782
Industrivärden AB, KVB A 2 363 376 486 855
Industrivärden AB, KVB C 5 630 124 1 080 984
Investor AB, A 2 652 800 376 698
Investor AB, B 17 377 800 2 450 270
JM B 1 519 800 317 638
Kinnevik AB, B 1 120 000 202 720
Lindex AB 420 000 58 590
Lundbergföretagen AB, B 800 000 113 600
Medivir AB, B 390 000 46 800
Munters AB 1 241 500 211 055
Netcom Systems AB, B 1 200 000 470 400
Nordea AB 24 000 000 1 716 000
Nokia, SDB 4 150 000 1 722 250
Observer AB 225 600 27 072
OM Gruppen AB 3 001 000 699 233
Pharmacia, SDB* 3 425 000 1 962 525
Peab 640 671 21 462
Prevas AB 370 000 26 640
Ratos Förvaltnings AB, B 4 480 800 353 983
SAAB AB 2 200 000 171 600
Sandvik AB, A 4 900 000 1 112 300
Sapa AB 1 800 000 248 400
Scandic Hotels AB 300 000 37 500
Scania AB, A 441 000 90 846
Scania AB, B 753 000 158 130
Sectra AB, B 1 481 700 79 271
Sigma B 1 437 000 319 733
Skandia, Försäkrings AB 26 800 000 4 113 800
Skanska AB, B 6 653 200 2 594 748
SKF A 200 000 26 300
SKF B 4 300 000 612 750

Svenska aktier och andelar
Swedish shares and participations

*) Svenskt depåbevis

Swedish depository receipt
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Utländska aktier och andelar
Foreign shares and participations

Företag Antal Bokfört värde,
st TSEK

Company Number of Book value,
shares held SEK 000

Japan
East Japan Railway 205 11 335
Fujitsu Ltd 315 000 43 778
OPALS, MSCI Japan index. Ffd 2007-04-07 169 000 943 084
Rohm Company LTD 35 000 62 680
Sony Corp 122 000 78 534
Summa/Total 1 139 411

Schweiz
Adecco SA 4 500 26 748
Asea Brown Boveri Ltd Zurichbörsen 113 979 114 740
Clariant AG, reg 29 005 98 202
CS Holding, reg 164 500 295 250
Julius Bear Holding AG 9 454 488 666
Novartis, reg 50 668 845 924
Roche Holding AG, PC 2 017 194 055
Schindler Holding 2 375 34 642
Schweizerische Rueckversicherung, reg 9 621 217 813
Swiss Life 6 846 53 937
Swisscom AG 18 763 46 086
The Swatch Group AG, B 24 856 293 312
UBS AG 456 500 703 622
Zuerich Versicherungs-Gesellschaft, reg 88 476 503 724
Summa/Total 3 916 721

Storbritannien
Alliance & Leicester PLC 710 606 68 227
Amvescap PLC 1 794 700 348 173
AstraZeneca Fr 905 000 431 259
Barclays Bank PLC 250 000 73 138
Boots Co PLC 1 124 862 96 724
British Petroleum Amoco PLC 4 132 097 315 051
Cable & Wireless 1 190 000 151 723
CGNU PLC 1 854 196 283 269
Chubb 2 301 923 51 353
Energis PLC 4 565 000 290 048
GKN PLC 875 000 87 346
Glaxosmithkline Ord 623 253 166 319
Hanson PLC 1 438 571 93 231
HSBC Holding London 202 140 28 113
Invensys PLC 3 871 923 85 557
Land Securities PLC 850 000 101 113
Lloyds TSB Group PLC 2 437 284 243 644
Royal Bank of Scotland – Value Share 719 156 8 377
Royal Bank of Scotland Group 1 207 036 269 614
Scottish Power PLC 2 233 331 166 811
Sema Group PLC 1 000 000 41 617
Shell Transport & Trading CO 4 391 155 340 383
Smiths Group PLC 599 433 68 386
Vodafone Airtouch 36 105 161 1 251 518
Whitbread PLC 1 361 984 105 767
Summa/Total 5 166 761

Spanien
Groupo Ferrovial SA 53 000 6 389
Grupo Prisa 85 000 13 259
Sogecable SA 30 000 5 584
Telefonica SA 408 217 63 678
Telefonica Moviles SA 668 000 65 126
Summa/Total 154 036
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Företag Antal Bokfört värde,
st TSEK

Company Number of Book value,
shares held SEK 000

Finland
Elisa 172 000 34 956
Summa/Total 34 956

Frankrike
Alcatel stam, common stock 646 545 346 690
Alcatel Optronics 174 700 72 790
Aventis SA 999 509 828 297
Axa 237 681 324 416
Banque Nationale de Paris 613 840 508 691
Cap Gemini SA 27 400 41 722
Carrefour SA 136 000 80 640
Club Med 45 160 36 384
Lafarge 159 000 125 845
Legrande 17 426 33 207
LVMH 260 000 162 461
Peugeut 53 701 115 325
STMicroelectronics NV 979 840 403 827
Suez Lyonnaise Des Eaux 146 000 251 687
Total Fina SA 382 760 537 365
Vivendi 870 743 540 998
Summa/Total 4 410 345

Holland
ASM Lithography Holding NV 350 000 75 040
ABN Amro Holding NV 1 410 771 302 844
AKZO NOBEL 302 800 153 511
Fortis AG, stam 533 489 163 602
Gucci Group NV 198 050 162 369
Hagemeyer NV 379 534 79 892
Heineken NV 184 375 105 320
Heineken Holding NV 234 375 93 478
Ing Groupe 1 445 225 1 089 809
Koninklijke Ahold NV 754 052 229 637
Koninklijke Philips Electronics NV 2 195 678 759 353
Royal Dutch 792 500 458 389
VNU 385 533 178 882
Wolters Kluwer NV 367 795 94 665
Summa/Total 3 946 791

Hongkong
China Mobile 1 400 000 72 270
Citic Pacific 4 609 000 154 426
HSBC Holding 1 274 203 178 336
Johnson Electric Holdings 14 430 000 209 829
Summa/Total 614 861

Italien
Alleanza 406 000 60 400
Banca Nazionale del Lavoro 1 250 000 36 228
Unicredito Italiano 3 726 000 183 217
ENI SPA 4 802 000 290 137
Generali 1 579 900 588 541
Intesa 2 527 857 114 063
Finmeccanica SPA 8 500 000 91 534
RAS 2 993 500 442 630
Saipem 1 089 000 56 319
Seat-Pagine 86 408 1 830
Tecnost SPA Ord 6 451 500 161 878
Telecom Italia SPA 1 788 000 187 236
Summa/Total 2 214 013

Utländska aktier och andelar
Foreign shares and participations
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Utländska aktier och andelar
Foreign shares and participations

Företag Antal Bokfört värde,
st TSEK

Company Number of Book value,
shares held SEK 000

Japan
East Japan Railway 205 11 335
Fujitsu Ltd 315 000 43 778
OPALS, MSCI Japan index. Ffd 2007-04-07 169 000 943 084
Rohm Company LTD 35 000 62 680
Sony Corp 122 000 78 534
Summa/Total 1 139 411

Schweiz
Adecco SA 4 500 26 748
Asea Brown Boveri Ltd Zurichbörsen 113 979 114 740
Clariant AG, reg 29 005 98 202
CS Holding, reg 164 500 295 250
Julius Bear Holding AG 9 454 488 666
Novartis, reg 50 668 845 924
Roche Holding AG, PC 2 017 194 055
Schindler Holding 2 375 34 642
Schweizerische Rueckversicherung, reg 9 621 217 813
Swiss Life 6 846 53 937
Swisscom AG 18 763 46 086
The Swatch Group AG, B 24 856 293 312
UBS AG 456 500 703 622
Zuerich Versicherungs-Gesellschaft, reg 88 476 503 724
Summa/Total 3 916 721

Storbritannien
Alliance & Leicester PLC 710 606 68 227
Amvescap PLC 1 794 700 348 173
AstraZeneca Fr 905 000 431 259
Barclays Bank PLC 250 000 73 138
Boots Co PLC 1 124 862 96 724
British Petroleum Amoco PLC 4 132 097 315 051
Cable & Wireless 1 190 000 151 723
CGNU PLC 1 854 196 283 269
Chubb 2 301 923 51 353
Energis PLC 4 565 000 290 048
GKN PLC 875 000 87 346
Glaxosmithkline Ord 623 253 166 319
Hanson PLC 1 438 571 93 231
HSBC Holding London 202 140 28 113
Invensys PLC 3 871 923 85 557
Land Securities PLC 850 000 101 113
Lloyds TSB Group PLC 2 437 284 243 644
Royal Bank of Scotland – Value Share 719 156 8 377
Royal Bank of Scotland Group 1 207 036 269 614
Scottish Power PLC 2 233 331 166 811
Sema Group PLC 1 000 000 41 617
Shell Transport & Trading CO 4 391 155 340 383
Smiths Group PLC 599 433 68 386
Vodafone Airtouch 36 105 161 1 251 518
Whitbread PLC 1 361 984 105 767
Summa/Total 5 166 761

Spanien
Groupo Ferrovial SA 53 000 6 389
Grupo Prisa 85 000 13 259
Sogecable SA 30 000 5 584
Telefonica SA 408 217 63 678
Telefonica Moviles SA 668 000 65 126
Summa/Total 154 036
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Företag Antal Bokfört värde,
st TSEK

Company Number of Book value,
shares held SEK 000

Finland
Elisa 172 000 34 956
Summa/Total 34 956

Frankrike
Alcatel stam, common stock 646 545 346 690
Alcatel Optronics 174 700 72 790
Aventis SA 999 509 828 297
Axa 237 681 324 416
Banque Nationale de Paris 613 840 508 691
Cap Gemini SA 27 400 41 722
Carrefour SA 136 000 80 640
Club Med 45 160 36 384
Lafarge 159 000 125 845
Legrande 17 426 33 207
LVMH 260 000 162 461
Peugeut 53 701 115 325
STMicroelectronics NV 979 840 403 827
Suez Lyonnaise Des Eaux 146 000 251 687
Total Fina SA 382 760 537 365
Vivendi 870 743 540 998
Summa/Total 4 410 345

Holland
ASM Lithography Holding NV 350 000 75 040
ABN Amro Holding NV 1 410 771 302 844
AKZO NOBEL 302 800 153 511
Fortis AG, stam 533 489 163 602
Gucci Group NV 198 050 162 369
Hagemeyer NV 379 534 79 892
Heineken NV 184 375 105 320
Heineken Holding NV 234 375 93 478
Ing Groupe 1 445 225 1 089 809
Koninklijke Ahold NV 754 052 229 637
Koninklijke Philips Electronics NV 2 195 678 759 353
Royal Dutch 792 500 458 389
VNU 385 533 178 882
Wolters Kluwer NV 367 795 94 665
Summa/Total 3 946 791

Hongkong
China Mobile 1 400 000 72 270
Citic Pacific 4 609 000 154 426
HSBC Holding 1 274 203 178 336
Johnson Electric Holdings 14 430 000 209 829
Summa/Total 614 861

Italien
Alleanza 406 000 60 400
Banca Nazionale del Lavoro 1 250 000 36 228
Unicredito Italiano 3 726 000 183 217
ENI SPA 4 802 000 290 137
Generali 1 579 900 588 541
Intesa 2 527 857 114 063
Finmeccanica SPA 8 500 000 91 534
RAS 2 993 500 442 630
Saipem 1 089 000 56 319
Seat-Pagine 86 408 1 830
Tecnost SPA Ord 6 451 500 161 878
Telecom Italia SPA 1 788 000 187 236
Summa/Total 2 214 013

Utländska aktier och andelar
Foreign shares and participations
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Företag Antal Bokfört värde,
st TSEK

Company Number of Book value,
shares held SEK 000

Lowe's Companies 900 000 378 553
Lucent Technologies Inc 870 000 111 014
Manpower Inc 930 000 334 034
McDonald's Corp 1 630 000 523 830
Medtronic Inc 790 000 450 825
Merck & Co 575 000 508 843
Microsoft Corp 1 050 000 430 480
Motorola Inc 2 130 000 407 688
Nextel Communications 870 000 203 525
Oracle Corporation 1 610 000 442 265
Palm 394 765 105 643
Pfizer Inc 1 315 000 571 751
SBC Communication Inc 1 025 000 462 616
Solectron 1 180 000 378 099
Texas Instruments Inc 1 200 000 537 346
The Walt Disney Co 570 000 155 905
Tyco 405 000 212 457
Worldcom 1 610 000 213 999
Summa/Total 15 219 404

Andelar i fonder
Shares in unit trusts
Brandywine Fund Inc 3 165 974 879 489
AMF Europafond - Euro 501 690 82 663
European Financial Equities PLC 107 000 32 178
Far East Financial Equities Ltd 20 000 16 443
Tracker Fund of Hongkong 21 200 000 390 479
Summa/Total 1 401 252

Teckningsoptioner
Warrants
Muenchener Rueck, Warrant ffd 020603 5 800 5 552
Summa/Total 5 552

Valutaterminer *(Currencyhedge) 176 345

Totalt utländska aktier och andelar
Total foreign shares and participations 46 469 405

Totalt aktier och andelar
Total shares and participations 96 057 762

Utländska aktier och andelar
Foreign shares and participations
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Utländska aktier och andelar
Foreign shares and participations

Företag Antal Bokfört värde,
st TSEK

Company Number of Book value,
shares held SEK 000

Sydkorea
Halla Climate Control 124 250 18 399
Housing & Commercial Bank Korea 305 720 65 456
Korea Electric Power 340 000 59 860
Kookmin Bank 484 195 53 821
Korea Telecom 165 000 82 471
Posco 27 382 15 627
Samsung Electronics 239 210 281 956
Samsung sdi co Ltd 95 000 33 309
Summa/Total 610 899

Tyskland
Allianz AG 181 000 639 445
Bayer AG 1 097 261 543 346
Bayerische Hypothek und Vereinsbank AG 1 005 650 537 467
Bayerisch Motoren Werke AG 1 015 000 313 963
DaimlerChrysler AG 664 685 263 572
Depfa Deutsche Pfandbriefbank AG 177 700 124 423
Deutsche Post 218 000 566 092
Deutsche Bank AG REG 713 555 44 536
Deutsche Lufthansa AG 1 226 600 298 423
Deutsche Telekom AG 363 140 103 316
Dresdner 100 000 41 169
E.ON AG 820 000 470 952
Fresenius AG, pref 60 888 153 263
Fresenius AG, stam 25 500 49 270
Henkel KGAA, pref 80 000 49 137
Hornbach Holding, pref 106 702 47 097
Merck KGAA Germany 255 914 106 605
Metro AG, ord 286 100 126 280
MG Technologies AG 1 158 000 127 473
MLP 50 000 52 293
Münchener Rückversicherung AG, NPV 300 083 1 013 497
SAP AG, pref 135 000 179 239
Schering AG 354 700 190 197
SGL Carbon AG 195 100 98 478
Siemens AG 1 003 000 1 237 450
Stinnes AG 397 717 81 075
Summa/Total 7 458 058

USA
Agilent 160 000 82 800
Alcoa 700 000 221 649
American Home Products 805 000 483 543
American International Group 1 101 875 1 026 521
Applied Materials Inc 670 000 241 835
Boston 340 000 139 795
Chase Manhattan Corp 1 360 000 584 086
Cisco Systems Inc 1 190 000 430 231
Citigroup Inc 1 146 666 553 430
Colgate-Palmolive Corp 590 000 359 975
Dupont (E.I) de Nemours 600 000 273 990
Elan Corp plc 565 000 249 997
Exxon 290 000 238 303
Fannie Mae 580 000 475 577
Franklin Resources Inc 1 185 000 426 744
General Electric Corp 1 840 000 833 714
Halliburton Corp 1 000 000 342 635
Intel Corp 1 300 000 369 396
J Hancock 1 410 000 501 440
Johnson & Johnson 735 000 729 892
Liberty Media Group 1 755 000 224 978
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Företag Antal Bokfört värde,
st TSEK

Company Number of Book value,
shares held SEK 000

Lowe's Companies 900 000 378 553
Lucent Technologies Inc 870 000 111 014
Manpower Inc 930 000 334 034
McDonald's Corp 1 630 000 523 830
Medtronic Inc 790 000 450 825
Merck & Co 575 000 508 843
Microsoft Corp 1 050 000 430 480
Motorola Inc 2 130 000 407 688
Nextel Communications 870 000 203 525
Oracle Corporation 1 610 000 442 265
Palm 394 765 105 643
Pfizer Inc 1 315 000 571 751
SBC Communication Inc 1 025 000 462 616
Solectron 1 180 000 378 099
Texas Instruments Inc 1 200 000 537 346
The Walt Disney Co 570 000 155 905
Tyco 405 000 212 457
Worldcom 1 610 000 213 999
Summa/Total 15 219 404

Andelar i fonder
Shares in unit trusts
Brandywine Fund Inc 3 165 974 879 489
AMF Europafond - Euro 501 690 82 663
European Financial Equities PLC 107 000 32 178
Far East Financial Equities Ltd 20 000 16 443
Tracker Fund of Hongkong 21 200 000 390 479
Summa/Total 1 401 252

Teckningsoptioner
Warrants
Muenchener Rueck, Warrant ffd 020603 5 800 5 552
Summa/Total 5 552

Valutaterminer *(Currencyhedge) 176 345

Totalt utländska aktier och andelar
Total foreign shares and participations 46 469 405

Totalt aktier och andelar
Total shares and participations 96 057 762

Utländska aktier och andelar
Foreign shares and participations
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Utländska aktier och andelar
Foreign shares and participations

Företag Antal Bokfört värde,
st TSEK

Company Number of Book value,
shares held SEK 000

Sydkorea
Halla Climate Control 124 250 18 399
Housing & Commercial Bank Korea 305 720 65 456
Korea Electric Power 340 000 59 860
Kookmin Bank 484 195 53 821
Korea Telecom 165 000 82 471
Posco 27 382 15 627
Samsung Electronics 239 210 281 956
Samsung sdi co Ltd 95 000 33 309
Summa/Total 610 899

Tyskland
Allianz AG 181 000 639 445
Bayer AG 1 097 261 543 346
Bayerische Hypothek und Vereinsbank AG 1 005 650 537 467
Bayerisch Motoren Werke AG 1 015 000 313 963
DaimlerChrysler AG 664 685 263 572
Depfa Deutsche Pfandbriefbank AG 177 700 124 423
Deutsche Post 218 000 566 092
Deutsche Bank AG REG 713 555 44 536
Deutsche Lufthansa AG 1 226 600 298 423
Deutsche Telekom AG 363 140 103 316
Dresdner 100 000 41 169
E.ON AG 820 000 470 952
Fresenius AG, pref 60 888 153 263
Fresenius AG, stam 25 500 49 270
Henkel KGAA, pref 80 000 49 137
Hornbach Holding, pref 106 702 47 097
Merck KGAA Germany 255 914 106 605
Metro AG, ord 286 100 126 280
MG Technologies AG 1 158 000 127 473
MLP 50 000 52 293
Münchener Rückversicherung AG, NPV 300 083 1 013 497
SAP AG, pref 135 000 179 239
Schering AG 354 700 190 197
SGL Carbon AG 195 100 98 478
Siemens AG 1 003 000 1 237 450
Stinnes AG 397 717 81 075
Summa/Total 7 458 058

USA
Agilent 160 000 82 800
Alcoa 700 000 221 649
American Home Products 805 000 483 543
American International Group 1 101 875 1 026 521
Applied Materials Inc 670 000 241 835
Boston 340 000 139 795
Chase Manhattan Corp 1 360 000 584 086
Cisco Systems Inc 1 190 000 430 231
Citigroup Inc 1 146 666 553 430
Colgate-Palmolive Corp 590 000 359 975
Dupont (E.I) de Nemours 600 000 273 990
Elan Corp plc 565 000 249 997
Exxon 290 000 238 303
Fannie Mae 580 000 475 577
Franklin Resources Inc 1 185 000 426 744
General Electric Corp 1 840 000 833 714
Halliburton Corp 1 000 000 342 635
Intel Corp 1 300 000 369 396
J Hancock 1 410 000 501 440
Johnson & Johnson 735 000 729 892
Liberty Media Group 1 755 000 224 978
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Definitioner

Alternativ ITP

Pensionsförsäkring för anställda med lön över 10 prisbasbelopp.

Avkastning

Det överskott som under ett år skapas när placeringstillgångarna

ökat i värde. Överskottet går i traditionell pensionsförsäkring till-

baka till de försäkrade i form av återbäring. 

Derivat

Finansiellt instrument vars värde baseras på förväntningar av ett

underliggande kontrakts värde i framtiden. 

Direktavkastning, totalavkastning

Beräknas efter försäkringsbranschens gemensamma avkast-

ningsmått för placeringstillgångar.

Administrationskostnadsprocent

Förhållandet mellan driftskostnaderna jämte skaderegleringskost-

nader och placeringstillgångarnas genomsnittliga verkliga värde

multiplicerat med 100.

ITP

Industrins och handelns tilläggspension.

ITPK

Kompletterande ålderspension inom ITP.

Kollektiv konsolideringsgrad i procent

Förhållandet mellan bolagets tillgångar värderade till verkligt

värde och bolagets totala åtaganden multiplicerat med 100.

Kollektivt konsolideringskapital

Skillnaden mellan bolagets tillgångar värderade till verkligt 

värde och bolagets totala åtagande.

Koncession

Tillstånd att bedriva viss verksamhet.

Konsolideringskapital

Eget kapital och återbäringsmedel inklusive övervärde.

Placeringstillgång

Tillgång som har karaktär av kapitalplacering. Hit räknas i försäk-

ringsbolag fastigheter och värdepapper. Omfattar i balansräkning-

en även samtliga placeringar i koncern- och intresseföretag. 

Premiebestämd

En pension är premiebestämd då storleken på inbetalningen är

fixerad till exempel som en viss procentandel av lönen. Storleken

på pensionen uttrycks i förmånsbestämda lösningar istället som

procent av lönen.

Prisbasbelopp (tidigare basbelopp)

Ett belopp som fastställs en gång per år av regeringen. Prisbas-

beloppet är ett tal som speglar prisutvecklingen. Det används

bland annat för att beräkna värdesäkring av försäkringar. Pris-

basbeloppet för 2000 var 36 600 kronor. Det förhöjda prisbas-

beloppet var 37 300 för 2000.

STP

Särskild tilläggspension.

Termin

Köp eller försäljning med leverans vid bestämd senare tidpunkt.

Valutakurssäkring

Säkring av priset på en valuta.

Återbäring

Överskottsmedel som ett försäkringsbolag tilldelat eller presum-

tivt tillför en försäkrad. 

Återbäringsränta

Den ränta som före skatt och löpande driftskostnader tillämpas

för försäkringen. Den kan ändras när som helst.
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Kommun Fastighets- Bygg- Taxerings- Uthyrnings- Kommersiella Amn
Gatuadress beteckning nadsår värde bar yta, lokaler

tomträtt (t) TSEK Kvm %-andel
Municipality Designation Year Tax assess- Lettable Per cent Note
Address of property built ment value area commercial

leasehold (t) SEK 000s sq.m area
Göteborg
Johan Willins gata 2-6 Gårda 13:4-6 1999 159 366 24 839 100
Götgatan 9-11, Köpmansgatan 28-34 Nordstaden 8:26 1972 283 920 20 378 100
Fabriksgatan 10 Gårda 18:21 1989 23 296 3 751 100
Kungsportsavenyn 16 Lorensberg 53:1 1896 26 208 2 200 100

Stockholm
Borgarfjordsgatan 12-14 Reykjavik 2 (t) 1987 142 480 15 064 100
Sveavägen 64 Adonis 2 1981 33 488 2 530 100
Adolf Fredriks Kyrkogata 2 Moraset 24 1985 85 280 6 329 100
Årstaängsvägen 29, 29 A-D Marievik 24 1992 126 464 10 235 100
Klara Södra Kyrkogata 16-18 Svalan 9 1994 262 080 11 064 100 1) 
Tegnérgatan 23-27 Adonis 16 1965 128 960 9 415 100
Sergels Torg 12 Stigbygeln 5 1963 375 440 16 268 100
Tegeluddsvägen 96-100 Stettin 6 1981 240 240 27 185 100
Kapellgränd 5-15 Pelarbacken Mindre 23 1960 221 520 20 787 100
Sveavägen 166-186 Ormträsket 10 1962 222 976 20 873 100
Gjörwellsg. 22-28, Rålambsv. 7-13 Trängkåren 6 1959 473 200 44 608 100
Sandhamnsgatan 39 Tegeludden 3 1947 43 472 6 407 100
Birger Jarlsgatan 53 Såpsjudaren 14 1929 62 816 3 292 100
Katarina Bangata 79 Gurkan 1 1991 48 880 5 166 100
Artillerigatan 42 Havsfrun 26 1891 45 344 3 526 100
Hamngatan 37, Malmskillnadsgatan 32 Trollhättan 29 1976 328 640 11 663 100
Regeringsgatan 23-29 Trollhättan 30 1976 591 760 21 734 100
Jakobsgatan 10, Regeringsgatan 13-19 Trollhättan 31 1976 512 720 21 239 100
Brunkebergstorg 2, Jakobsgatan 12 Trollhättan 32 1976 144 560 7 256 100
Brunkebergstorg 4-10 Trollhättan 33 1976 601 120 26 144 100
Junohällsvägen 1, Segelbåtsvägen 9-11 Ångtvätten 22 1951 202 384 36 508 100

Danderyd
Vendevägen 85 A-B, 87-91 Trekanten 4 1975 198 224 38 993 100

Malmö
Husargatan 3 Husaren 5 1936 6 985 1 573 100
Gustav Adolfs Torg 4 Gustav Adolf 13 1973 79 248 11 340 100
Summa/Total 5 671 071 430 367 2) 

Fastighetsinnehav i dotterbolag
Real estate holdings in subsidiaries

Stockholm
Årstaängsvägen 1 A-C, 3, 5 A-C Marievik 15 1982 316 160 41 527 100
Magnus Ladulåsgatan 3-5, Rosenlundsgatan 29 A-F Trumman 2 1898 224 848 20 794 100
Magnus Ladulåsgatan 2-6, Rosenlundsgatan 31-33 Vattenpasset 11 1917 183 664 16 367 100
Luthens Gränd 5-21, Magnus Ladulåsgatan 8 Vattenpasset 12 1990 51 436 9 399 14

Solna
Gustav III:s Boulevard 26-38 Hilton 2 2000 125 840 40 060 100
Summa/Total 901 948 128 147

Totalsumma fastigheter/Total real estate 6 573 019 558 514 2) 

1) Ägarandel 50 procent/Owned share 50 percent
2) Uthyrningsbar yta inklusive garage/Lettable area including garage

Fastigheter
Real estate
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Definitioner

Alternativ ITP

Pensionsförsäkring för anställda med lön över 10 prisbasbelopp.

Avkastning

Det överskott som under ett år skapas när placeringstillgångarna

ökat i värde. Överskottet går i traditionell pensionsförsäkring till-

baka till de försäkrade i form av återbäring. 

Derivat

Finansiellt instrument vars värde baseras på förväntningar av ett

underliggande kontrakts värde i framtiden. 

Direktavkastning, totalavkastning

Beräknas efter försäkringsbranschens gemensamma avkast-

ningsmått för placeringstillgångar.
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Kommun Fastighets- Bygg- Taxerings- Uthyrnings- Kommersiella Amn
Gatuadress beteckning nadsår värde bar yta, lokaler

tomträtt (t) TSEK Kvm %-andel
Municipality Designation Year Tax assess- Lettable Per cent Note
Address of property built ment value area commercial

leasehold (t) SEK 000s sq.m area
Göteborg
Johan Willins gata 2-6 Gårda 13:4-6 1999 159 366 24 839 100
Götgatan 9-11, Köpmansgatan 28-34 Nordstaden 8:26 1972 283 920 20 378 100
Fabriksgatan 10 Gårda 18:21 1989 23 296 3 751 100
Kungsportsavenyn 16 Lorensberg 53:1 1896 26 208 2 200 100

Stockholm
Borgarfjordsgatan 12-14 Reykjavik 2 (t) 1987 142 480 15 064 100
Sveavägen 64 Adonis 2 1981 33 488 2 530 100
Adolf Fredriks Kyrkogata 2 Moraset 24 1985 85 280 6 329 100
Årstaängsvägen 29, 29 A-D Marievik 24 1992 126 464 10 235 100
Klara Södra Kyrkogata 16-18 Svalan 9 1994 262 080 11 064 100 1) 
Tegnérgatan 23-27 Adonis 16 1965 128 960 9 415 100
Sergels Torg 12 Stigbygeln 5 1963 375 440 16 268 100
Tegeluddsvägen 96-100 Stettin 6 1981 240 240 27 185 100
Kapellgränd 5-15 Pelarbacken Mindre 23 1960 221 520 20 787 100
Sveavägen 166-186 Ormträsket 10 1962 222 976 20 873 100
Gjörwellsg. 22-28, Rålambsv. 7-13 Trängkåren 6 1959 473 200 44 608 100
Sandhamnsgatan 39 Tegeludden 3 1947 43 472 6 407 100
Birger Jarlsgatan 53 Såpsjudaren 14 1929 62 816 3 292 100
Katarina Bangata 79 Gurkan 1 1991 48 880 5 166 100
Artillerigatan 42 Havsfrun 26 1891 45 344 3 526 100
Hamngatan 37, Malmskillnadsgatan 32 Trollhättan 29 1976 328 640 11 663 100
Regeringsgatan 23-29 Trollhättan 30 1976 591 760 21 734 100
Jakobsgatan 10, Regeringsgatan 13-19 Trollhättan 31 1976 512 720 21 239 100
Brunkebergstorg 2, Jakobsgatan 12 Trollhättan 32 1976 144 560 7 256 100
Brunkebergstorg 4-10 Trollhättan 33 1976 601 120 26 144 100
Junohällsvägen 1, Segelbåtsvägen 9-11 Ångtvätten 22 1951 202 384 36 508 100

Danderyd
Vendevägen 85 A-B, 87-91 Trekanten 4 1975 198 224 38 993 100

Malmö
Husargatan 3 Husaren 5 1936 6 985 1 573 100
Gustav Adolfs Torg 4 Gustav Adolf 13 1973 79 248 11 340 100
Summa/Total 5 671 071 430 367 2) 

Fastighetsinnehav i dotterbolag
Real estate holdings in subsidiaries

Stockholm
Årstaängsvägen 1 A-C, 3, 5 A-C Marievik 15 1982 316 160 41 527 100
Magnus Ladulåsgatan 3-5, Rosenlundsgatan 29 A-F Trumman 2 1898 224 848 20 794 100
Magnus Ladulåsgatan 2-6, Rosenlundsgatan 31-33 Vattenpasset 11 1917 183 664 16 367 100
Luthens Gränd 5-21, Magnus Ladulåsgatan 8 Vattenpasset 12 1990 51 436 9 399 14

Solna
Gustav III:s Boulevard 26-38 Hilton 2 2000 125 840 40 060 100
Summa/Total 901 948 128 147

Totalsumma fastigheter/Total real estate 6 573 019 558 514 2) 

1) Ägarandel 50 procent/Owned share 50 percent
2) Uthyrningsbar yta inklusive garage/Lettable area including garage

Fastigheter
Real estate
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Accordingly, we have merely seen the beginning of our

efforts to construct and enhance our Internet presence.

Mutual funds are an example of another sphere where

we intend to concentrate, particularly considering the

fact that our capital in mutual funds increased from 

SEK 700 m to SEK 5 bn in 2000.

But our successes imply obligations—we've won a

sizeable share of new customers, and we must nurture

them as well as we possibly can. For these new custo-

mers, we will now demonstrate that a long-term appro-

ach and security are fundamental to our day-to-day ope-

rations, and the best way for us to achieve this is by con-

tinuing to provide high returns for a low cost.

Photographer:
Fernando Marcial-Nogueira, 34

Chief Executive´s Statement

Christer Elmehagen, CEO

“For a very substantial propor-
tion of the Swedish popula-
tion, AMF Pension genuinely
became the pensions company
in 2000.”
Christer Elmehagen, CEO

The year 2000 was when AMF Pension
comprehensively secured the status of The
Pensions Company on the Swedish market.
AMF Pension’s successes in Choice pro-
grammes on the Swedish pension market
demonstrated the effective penetration of
our brand and values. Moreover, our solid
earnings were pleasing, allowing us to
generate competitive total returns to the
benefit of our customers.

Advancing AMF Pension's positions on the Swedish pen-

sion market was a key objective for 2000; we wanted to

sharpen the focus on AMF Pension as the pensions com-

pany, with the practical implication of clarifying our

pure pension product emphasis. We also strove to secure

our key concepts of simplicity, security and a human

touch.

A secure player
Now that we are in a position to summarise the past year,

I'm pleased and proud to conclude that we realised our

established objectives. As a consequence of a hard-hit-

ting offering and forward-looking market communica-

tion, we registered very significant successes, both in the

Premium Pension Choice and in PFA 98—the public

sector employees' occupational Pension Choice initiati-

ve. These successes are the best imaginable confirmation

that we have achieved our objectives. One survey indica-

ted that at present, AMF Pension is the largest player for

those policyholders that made active choices in the

Contractual Pension SAF-LO and PFA 98 initiatives. We

were also the second-largest choice of those wage earners

making active selections in the Premium Pension Choice

initiative. This year, we also succeeded in realising the

major challenge of being the most cost-efficient of the

major players, while generating the highest returns on

capital. Thereby, for a very substantial proportion of the

Swedish population, AMF Pension genuinely became the

pensions company in 2000.

To some extent, I believe our successes are based on

the corporate culture and values we build our activities

on. We embody concepts like simplicity, security and a

human touch, while simultaneously emphasising the

long-term focus of our pension offerings. Meanwhile, we

also make a genuine attempt to convey knowledge and

data when providing information on our products.

Sustained emphasis on the Internet
The year's pension choices also meant our internal routi-

nes and technological systems being modified to con-

form to the new prevailing conditions. Our extensive

investments in new IT systems actually began in 1997,

and have subsequently progressed in line with the expan-

sion of our product offerings and customer base.

Efficient routines and systems are a prerequisite for the

high customer service objectives we've set ourselves. The

Internet is another sphere where we continued to devote

resources in 2000. AMF Pension possesses no traditional

branch network, and accordingly, the www is a highly

efficient marketing channel, primarily because of the

unparalleled accessibility it allows us to offer.

64

Pension choice successes 
advance our position

CHIEF EXECUTIVE’S STATEMENT

Årsredon 2000 ihopslaget  01-03-20  14.24  Sida 64



65www.amfpension.se

Accordingly, we have merely seen the beginning of our

efforts to construct and enhance our Internet presence.

Mutual funds are an example of another sphere where

we intend to concentrate, particularly considering the

fact that our capital in mutual funds increased from 

SEK 700 m to SEK 5 bn in 2000.

But our successes imply obligations—we've won a

sizeable share of new customers, and we must nurture

them as well as we possibly can. For these new custo-

mers, we will now demonstrate that a long-term appro-

ach and security are fundamental to our day-to-day ope-

rations, and the best way for us to achieve this is by con-

tinuing to provide high returns for a low cost.

Photographer:
Fernando Marcial-Nogueira, 34

Chief Executive´s Statement

Christer Elmehagen, CEO

“For a very substantial propor-
tion of the Swedish popula-
tion, AMF Pension genuinely
became the pensions company
in 2000.”
Christer Elmehagen, CEO

The year 2000 was when AMF Pension
comprehensively secured the status of The
Pensions Company on the Swedish market.
AMF Pension’s successes in Choice pro-
grammes on the Swedish pension market
demonstrated the effective penetration of
our brand and values. Moreover, our solid
earnings were pleasing, allowing us to
generate competitive total returns to the
benefit of our customers.

Advancing AMF Pension's positions on the Swedish pen-

sion market was a key objective for 2000; we wanted to

sharpen the focus on AMF Pension as the pensions com-

pany, with the practical implication of clarifying our

pure pension product emphasis. We also strove to secure

our key concepts of simplicity, security and a human

touch.

A secure player
Now that we are in a position to summarise the past year,

I'm pleased and proud to conclude that we realised our

established objectives. As a consequence of a hard-hit-

ting offering and forward-looking market communica-

tion, we registered very significant successes, both in the

Premium Pension Choice and in PFA 98—the public

sector employees' occupational Pension Choice initiati-

ve. These successes are the best imaginable confirmation

that we have achieved our objectives. One survey indica-

ted that at present, AMF Pension is the largest player for

those policyholders that made active choices in the

Contractual Pension SAF-LO and PFA 98 initiatives. We

were also the second-largest choice of those wage earners

making active selections in the Premium Pension Choice

initiative. This year, we also succeeded in realising the

major challenge of being the most cost-efficient of the

major players, while generating the highest returns on

capital. Thereby, for a very substantial proportion of the

Swedish population, AMF Pension genuinely became the

pensions company in 2000.

To some extent, I believe our successes are based on

the corporate culture and values we build our activities

on. We embody concepts like simplicity, security and a

human touch, while simultaneously emphasising the

long-term focus of our pension offerings. Meanwhile, we

also make a genuine attempt to convey knowledge and

data when providing information on our products.

Sustained emphasis on the Internet
The year's pension choices also meant our internal routi-

nes and technological systems being modified to con-

form to the new prevailing conditions. Our extensive

investments in new IT systems actually began in 1997,

and have subsequently progressed in line with the expan-

sion of our product offerings and customer base.

Efficient routines and systems are a prerequisite for the

high customer service objectives we've set ourselves. The

Internet is another sphere where we continued to devote

resources in 2000. AMF Pension possesses no traditional

branch network, and accordingly, the www is a highly

efficient marketing channel, primarily because of the

unparalleled accessibility it allows us to offer.

64

Pension choice successes 
advance our position

CHIEF EXECUTIVE’S STATEMENT

Årsredon 2000 ihopslaget  01-03-20  14.24  Sida 64



67www.amfpension.se

Summary

to three months, the Stockholm Stock Exchange signifi-

cantly outperformed other markets. This rally applied

particularly to technology enterprises and IT services

providers. However, the positive progress was interrup-

ted in the second quarter, mainly the consequence of

rising short interest rates. The June sell-off of Swedish

telco Telia, which attracted limited interest amongst

foreign investors, was another factor exerting an adverse

stock market influence. The extremely heavy expenses

many telcos assumed due to the acquisition of UMTS

third-generation mobile telephony licences were another

reason for the retarding interest in European telecom

stocks. In anticipation of an expected cyclical slowdown,

forestry and other basic industry stocks made very weak

progress.

Equity portfolio performance
AMF Pension made extensive divestments of Swedish

stocks during the spring, the reason being that we then

considered that general stock market valuations were

very high. Net divestments of Swedish equities were SEK

21 bn. In the latter half-year, we increased acquisitions of

foreign shares, investing over SEK 3 bn. The overall effect

of these transactions was that the share of foreign equiti-

es in AMF Pension's equity portfolio increased from 37

to 48 per cent. This realignment was based on AMF

Pension's assessment that the global economy had pea-

ked in the second quarter, while foreign stock markets

were offering a significantly larger selection of less cycli-

cal corporations. Equities in continental European cor-

porations were predominant in our foreign acquisitions,

although we also made some investments in the US in

the latter half-year. In 2000, AMF Pension sharpened its

focus on shares in traditional sectors with more distinct

earnings performance and far lower valuations.

Distribution of investment assets, market value, year-end 2000, %

Foreign equities 23%

Private investments 3%
Real estate 7%

Swedish equities 24%

Bonds, 
money market 
instruments and 
promissory 
notes 43% 

Distribution of foreign equities, year-end 2000, % 

US 35%

Germany 16%UK 11%

France 10%

Netherlands 9%

Switzerland 8%

Italy 5%
Japan 2%Emerging markets 4%
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Pysse Holmberg, 24 
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Summary Partnerfinansiering
avseende vattenkraft

Brand
AMF Pension's brand defines what we stand for and

what we can offer, and accordingly, is one of the compa-

ny´s biggest assets. We began brand positioning efforts in

1997, and quickly made AMF Pension a renowned player

on the Swedish pension market. Consideration for our

customers is a long-standing AMF Pension tradition;

when the company´s market positioning began in 1997,

it was natural for us to proceed from our three values of

simplicity, security and a human touch, which reflect this

tradition.

Our corporate values are our foundation
Apart from these three values, our brand has two other

qualities: high returns and low costs. Our ability to gene-

rate high returns sustainably makes a considerable con-

tribution to the attractions of our brand. Cost-efficiency

demonstrates credibility and commitment, which again,

reinforce our brand.

Brand-building is a never-ending journey; brands

demand continuous attention to evolve effectively. AMF

Pension’s brand journey began in 1997 and has four pha-

ses: unknown, recognised, renowned and respected. At

present, there can be no doubt that AMF Pension is a

respected brand—as is apparent in the autumn's

Premium Pension Choice, when 586,000 wage earners

chose to invest their pension assets with AMF Pension.

Asset management
Uniting high returns, reasonable risk and low costs is the

primary objective of AMF Pension's asset management

process. Our healthy earnings over many years demon-

strate that until the present, this emphasis has been suc-

cessful. Earnings for the year revealed that our Asset

Management function also succeeded in interpreting and

exploiting economic progress far-sightedly.

AMF Pension's assets are divided between equities, fixed-

income instruments and property. On 31 December

2000, the market value of our total invested assets was

SEK 205 bn (against SEK 193 bn in the previous year).

Total returns in 2000 amounted to 8.7 (23.6) per cent.

Simplicity and sound judgement 
characterise AMF’s corporate culture

AMF Pension's operations are hallmarked by the dual

values of simplicity and security, values that also inter-

weave our Asset Management function. Asset Manage-

ment pursues a working method that unites long-term

business opportunities with judicious investments to

achieve favourable returns. This working method

—combined with accurate information to our custo-

mers—confers the services the function provides with a

sustainable quality. Our strategy builds on investments

in liquid instruments, highly transparent to day-to-day

analysis. Our investments are concentrated on a limited

number of geographical markets, sectors and corpora-

tions, implying that despite the high aggregate value of

invested assets, the function can pursue its operations

with a relatively small headcount.

Ethical investments 
AMF Pension emphasises the ethics of its investment

operations, with high moral standards and integrity

being fundamental to all our professionals’ activities. We

assign ethical considerations high priority in investment

decisions, and when evaluating a potential corporation,

we take a holistic view, where each company is assessed

from some ten criteria, both positive and negative.

Stock market performance
The robust stock market performance in the latter half-

year 1999 sustained through early 2000; in the first two
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Fixed-income portfolio performance
The US and Sweden performed best of those markets

where AMF Pension is active, while Japan was the worst

performer. Yields in Sweden declined against, and actu-

ally fell below, long Emu yields, with the result that AMF

Pension reduced its holdings of Swedish fixed-income

instruments in favour of foreign investments. Overall,

AMF Pension's fixed-income business generated returns

of 9.5 (-2.1) per cent, 0.3 percentage points higher than

the aggregate benchmark index. The fact that AMF

Pension successfully exploited fluctuations in the yield

spread between government and corporate bonds provi-

des an explanation for this extra yield.

Property market performance
Increasing economic activity over recent years has impli-

ed very brisk progress on the property market, a trend

that sustained in 2000. Accentuating demand for premi-

ses elicited sizeable rent increases, with these develop-

ments particularly distinct in the most attractive loca-

tions in Stockholm, with successive peaks being set. The

cities of Gothenburg and Malmo also saw positive rental

growth, although not matching Stockholm. The demand

for real estate for investment was sizeable, while simulta-

neously, heavy price increases mean that the supply of

premises was fairly extensive.

Property portfolio performance
This market progress generated increased rental income

for AMF Pension, with total annual rental income of

SEK 795 (681) m in 2000. AMF Pension acquired seven

properties in the year, and sold one. The company acqui-

red one residential property and four office properties in

Stockholm, plus one office property in Gothenburg,

Rents, offices premises, SEK/m2/year
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Such equities are in the pharmaceuticals, finance, con-

struction and property sectors. Adjusted for acquisitions

and divestments, the value gains on AMF Pension's

Swedish equity portfolio in 2000 were 4.4 (60.9) per

cent, against the Stockholm benchmark Affärsvärldens

Generalindex, which fell by 12.2 (+65.9) per cent in the

same period. Including dividend yields, the total returns

on AMF Pension's Swedish equity portfolio were 6.4

(63.5) per cent in 2000. The value of our foreign equity

portfolio increased by 5.7 (32.4) per cent, which can be

set against the Financial Times, Standard & Poor's global

index (FTSP), which dropped by 3.1 (+31.1) per cent.

Including dividend yields, the total return on AMF

Pension's foreign equity portfolio was 6.7 (33.6) per cent

in 2000.

Bond market performance
Benchmark rates were increased in early 2000; however,

a deteriorated cyclical outlook did mean yields declining

in several countries for the remainder of the year. Yields

were also affected by a distinct improvement in the

government finances of several countries, and conse-

quently, several nations including Sweden, Germany and

the US, re-purchased previous government bond issues,

contributing to a downturn in long yields. Meanwhile,

high private sector capital expenditure rates increased

funding requirements, and thereby, the supply of bonds

from this category of issuer. The yield spread between

government bonds and bonds issued by corporates and

other organisations—corporate bonds—thereby scaled

record highs. Apart from supply factors, adverse share

price performance during the year implied an increase in

the perceived risk of backing companies financially, with

the resulting adverse demand effect on corporate bonds.

The ten largest holdings in the Swedish equity portfolio, year-end 2000

Company Sector Portfolio holdings Value 
SEKm % change

% in SEK

Ericsson Telecom 9,460 19.1 -21.4
Industrivärden Investment 4,720 9.5 9.0
Skandia Insurance 4,114 8.3 19.5
Investor Investment 2,827 5.7 17.5
Skanska Build.& Constr. 2,595 5.2 23.0
SHB Banking 2,552 5.1 50.9
Pharmacia & Upjohn Pharmaceut. 1,963 4.0 76.3
Nokia, SDB Telecom 1,722 3.5 7.7
Nordea Banking 1,716 3.5 43.0
SCA Forest prod. 1,715 3.5 -20.4

Total 33,384 67.4

The ten largest holdings in the foreign equity portfolio, year-end 2000

Company Country Sector Portfolio holdings Value
SEKm % change

%in SEK

Vodafone Airtouch UK Telecom 1,252 2.7 -17.7
Siemens Germany Electronics 1,237 2.7 13.5
Intern.Nederl.Group Netherlands Insurance 1,090 2.3 47.0
American Int. Group US Insurance 1,027 2.2 52.1
Münch.Rückv. NPV Germany Insurance 1,019 2.2 55.1
OPALS, MSCI Jpn Japan Investment 943 2.0 -20.4
Brandywine US Investment 879 1.9 -23.8
Novartis Switzerland Pharmaceut. 846 1.8 37.7
General Electric US Electronics 834 1.8 3.4
Aventis France Pharmaceut. 828 1,8 67.8

Total 9,955 21.4
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Fixed-income portfolio performance
The US and Sweden performed best of those markets

where AMF Pension is active, while Japan was the worst

performer. Yields in Sweden declined against, and actu-

ally fell below, long Emu yields, with the result that AMF

Pension reduced its holdings of Swedish fixed-income

instruments in favour of foreign investments. Overall,

AMF Pension's fixed-income business generated returns

of 9.5 (-2.1) per cent, 0.3 percentage points higher than

the aggregate benchmark index. The fact that AMF

Pension successfully exploited fluctuations in the yield

spread between government and corporate bonds provi-

des an explanation for this extra yield.

Property market performance
Increasing economic activity over recent years has impli-

ed very brisk progress on the property market, a trend

that sustained in 2000. Accentuating demand for premi-

ses elicited sizeable rent increases, with these develop-

ments particularly distinct in the most attractive loca-

tions in Stockholm, with successive peaks being set. The

cities of Gothenburg and Malmo also saw positive rental

growth, although not matching Stockholm. The demand

for real estate for investment was sizeable, while simulta-

neously, heavy price increases mean that the supply of

premises was fairly extensive.

Property portfolio performance
This market progress generated increased rental income

for AMF Pension, with total annual rental income of

SEK 795 (681) m in 2000. AMF Pension acquired seven

properties in the year, and sold one. The company acqui-

red one residential property and four office properties in

Stockholm, plus one office property in Gothenburg,
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Such equities are in the pharmaceuticals, finance, con-

struction and property sectors. Adjusted for acquisitions

and divestments, the value gains on AMF Pension's

Swedish equity portfolio in 2000 were 4.4 (60.9) per

cent, against the Stockholm benchmark Affärsvärldens

Generalindex, which fell by 12.2 (+65.9) per cent in the

same period. Including dividend yields, the total returns

on AMF Pension's Swedish equity portfolio were 6.4

(63.5) per cent in 2000. The value of our foreign equity

portfolio increased by 5.7 (32.4) per cent, which can be

set against the Financial Times, Standard & Poor's global

index (FTSP), which dropped by 3.1 (+31.1) per cent.

Including dividend yields, the total return on AMF

Pension's foreign equity portfolio was 6.7 (33.6) per cent

in 2000.

Bond market performance
Benchmark rates were increased in early 2000; however,

a deteriorated cyclical outlook did mean yields declining

in several countries for the remainder of the year. Yields

were also affected by a distinct improvement in the

government finances of several countries, and conse-

quently, several nations including Sweden, Germany and

the US, re-purchased previous government bond issues,

contributing to a downturn in long yields. Meanwhile,

high private sector capital expenditure rates increased

funding requirements, and thereby, the supply of bonds

from this category of issuer. The yield spread between

government bonds and bonds issued by corporates and

other organisations—corporate bonds—thereby scaled

record highs. Apart from supply factors, adverse share

price performance during the year implied an increase in

the perceived risk of backing companies financially, with

the resulting adverse demand effect on corporate bonds.
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Profit and Loss Account

SEKm Note 2000 1999 2000 1999

TECHNICAL ACCOUNT 

LIFE INSURANCE OPERATIONS

Premium income 1 18,250 5,326 17,938 5,080

Return on capital, income 2 35,833 20,673 35,798 20,659

Unrealised gains on investment assets 3 5,721 22,901 5,544 22,707

Other technical income 12 42 - 30 -

Claims

Claims paid 4 -3,539 -3,519 -3,530 -3,517

Change in provision for unpaid claims -4 -3 -4 -3

Change in life insurance provision 18 -16,080 -1,949 -16,080 -1,949

Change in life insurance for which the policy 

holder assumes the investment risk -326 -330 - -

Bonuses and rebates 5 0 0 0 0

Operating expenses 6 -476 -354 -361 -286

Return on capital, expenses 7 -865 -721 -869 -749

Unrealised loss on investment assets 3 -24,093 -5,642 -24,093 -5,642

Other technical expenses 0 -15 0 -15

Technical result, life insurance operations 14,463 36,367 14,373 36,285

NON-TECHNICAL ACCOUNT

Technical result, life insurance operations 14,463 36,367 14,373 36,285

Tax 8 -1,415 -1,195 -1,408 -1,194

Earnings for the year 13,048 35,172 12,965 35,091

Group                                               Parent company
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while one newly constructed office property was acqui-

red in the Stockholm region. AMF Pension took posses-

sion of all these premises in late December 2000. These

newly acquired properties have lettable floor-space of

some 118,000 m2 and a value of SEK 2,510 m. In 2000,

property increased as a share of AMF Pension's invested

assets. At the end of the year, properties represented 7.1

(5.2) per cent of the market value of invested assets.

The aggregate market value of properties was SEK 14.5

(10.0) bn. The total returns on the property portfolio

were 26.2 (12.6) per cent, while area-based vacancies

were 0.7 (2.5) per cent.

Mutual funds
Mutual funds savings have been a significant element of

AMF Pension's activities since 1999. Our successes in the

Premium Pension Choice programmes of 2000 implied a

substantial increase in managed mutual fund volumes.

As of 31 December 1999, we managed some SEK 700 m,

but by year-end 2000, mutual fund volumes had grown

to over SEK 5 bn. Our mutual funds made generally firm

progress through 2000, with equity funds easily outper-

forming benchmark indices, and the majority of compe-

ting mutual funds with the corresponding focus.

AMF Pension offers five mutual fund alternatives with

differing portfolio compositions, and the resulting vary-

ing risk profiles. Those portfolios included in each fund

are targeted towards a small cluster of countries, sectors

and corporations. This focus is a central explanation of

the successful performance of AMF Pension's mutual

funds ever since inception. The company´s mutual funds

offerings have proved popular among savers in the year’s

two Pension Choice initiatives—the Premium Pension

Choice, affecting virtually all Sweden’s wage earners, and

PFA 98, the programme for county council and munici-

pal employees. Three of AMF Pension’s five funds were

represented in the top ten mutual fund choices in

Premium Pension Choice. In 2000, AMF Pension also

initiated mutual funds for long-term household savings,

and rather than assets being unavailable until pension-

able age, this savings product allows customers to sell

their fund units at any time.
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Balance Sheet

SEKm Note 31 Dec’00 31 Dec’99 31 Dec’00 31 Dec’99

SHAREHOLDERS´ EQUITY, PROVISIONS 

AND LIABILITIES

Shareholders´ equity

Share capital 15 3 3 3 3

Bonus 16

Bonus fund 66,284 65,047 66,305 65,042

Fund for unrealised gains on 

investment assets 17 38,687 57,435 38,415 57,311

Other funds 18,748 -17,107 18,896 -17,001

Earnings for the year 13,048 35,172 12,965 35,091

136,767 140,547 136,581 140,443

Technical provisions

Life insurance provision 18 67,719 51,639 67,719 51,639

Provision for unpaid claims 19 22 18 22 18

67,741 51,657 67,741 51,657

Provisions for life insurance for which

the policy holder assumes the investment risk 656 330 - -

Deposits from reinsured parties                                             0                     0                                  0                             0

Liabilities 

Liabilities attributable to direct insurance 38 27 38 27

Other liabilities 20 10,140 276 10,378 597

10,178 303 10,416 624

Accrued expenses and prepaid income 21 143 257 130 252

TOTAL SHAREHOLDERS´ EQUITY, 

PROVISIONS AND LIABILITIES 215,488 193,097 214,871 192,979

OFF-BALANCE SHEET ITEMS

Assets pledged and comparable security 

for the company´s own liabilities and 

commitments accounted as provisions, 

each class separately 22 77,590 52,752 77,590 52,752

Other assets pledged and comparable 

security, each class separately 23 110 382 110 382

Contingent liabilities - - 115 81

Commitments None None None None

Group Parent company
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Balance Sheet

SEKm Note 31 Dec’00 31 Dec’99 31 Dec’00 31 Dec’99

ASSETS

Investment assets

Real estate 9,10 14,492 10,029 12,255 9,478

Investments in group companies

Shares and participations 9,11 - - 2,411 772

Other financial investment assets

Shares and participations 9 96,058 109,463 96,058 109,463

Bonds and other fixed-income securities 9 85,687 64,255 85,687 64,255

Loans secured by real estate 9 0 0 0 0

Other loans 9 5,292 5,827 5,292 5,827

Other investment assets 9 9,688 310 9,686 310

211,217 189,884 211,389 190,105

Investment assets for which the policy holder 

assumes the investment risk 25 650 330 - -

Reinsurance proportion of technical provisions 

Life insurance provisions 0 0 0 0

Receivables

Receivables attributable to direct insurance 0 29 0 29

Other receivables 12 749 80 653 95

749 109 653 124

Other assets

Tangible assets 13 12 19 12 19

Cash and bank 183 141 143 120

Other assets 6 5 3 4

201 165 158 143

Prepaid expenses and accrued income

Accrued interest and rental revenue 2,639 2,554 2,639 2,554

Other prepaid expenses and 

accrued income 14 32 55 32 53

2,671 2,609 2,671 2,607

TOTAL ASSETS 215,488 193,097 214,871 192,979

Group Parent company
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