AMF Årsredovisning
2008

Innehållsförteckning

2

Nyckeltal

3

VD har ordet

4

Förvaltningsberättelse

7

Risker och riskhantering

16

Styrelsen och dess arbete

27

Finansiella rapporter

31

Förslag till vinstdisposition

81

Revisionsberättelse

82

Definitioner

83

Kontaktuppgifter

84

Sveriges ledande pensionsbolag
AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och
trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg
kostnad. Vi förvaltar totalt 289 miljarder kronor åt
cirka 3,8 miljoner sparare. Detta gör oss till en av de
största ägarna på Stockholmsbörsen. AMF är en liten,
kostnadseffektiv organisation med bara ett kontor och
cirka 240 medarbetare.
I över 20 år har vi varit bäst på att skapa avkastning
på spararnas pengar. Fokus ligger på tjänstepensioner,
både kollektivavtalade och för företag som erbjuder
andra pensionslösningar för sina medarbetare. Mer
parten av produkterna erbjuds som traditionell försäk
ring eller fondförsäkring. Dotterbolaget AMF Fonder AB
erbjuder även fondsparande utan koppling till pension.
AMF är ett livförsäkringsaktiebolag som ägs till lika
delar av Svenskt Näringsliv och LO. Bolaget drivs enligt
ömsesidiga principer, vilket betyder att vinsten i sin
helhet tillfaller spararna och försäkringstagarna.

Sveriges bästa
återbäringsränta*
1999–2008
*9,21% i genomsnitt.
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Nyckeltal
Nyckeltal

2008

2007

2006

2005

2004

Premieinkomst, koncernen, MSEK

14 117

13 670

13 678

12 989

12 854

Årets resultat, koncernen, MSEK

-48 339

24 792

24 331

21 793

17 342

Förvaltat kapital, traditionell försäkring, MSEK

252 199

275 977

265 016

251 100

217 750

-6,6

4,9

9,6

16,0

9,7

99

109

120

121

111

Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring

0,18

0,17

0,16

0,17

0,22

Administrationskostnad för sparprodukter, traditionell försäkring, procent 1)

0,16

0,15

0,13

0,15

–

Anskaffningskostnadsprocent, traditionell försäkring 1)

0,60

0,50

0,60

0,46

–

Solvensgrad, procent

186

274

247

245

219

Återbäringsränta, procent, årsgenomsnitt

2,75

14,70

10,17

6,58

2,79

Totalavkastning, traditionell försäkring, procent
Kollektiv konsolideringsgrad, premiebestämda försäkringar, procent

1) Administrationskostnad och anskaffningskostnad har redovisats först under 2005.
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AMFs styrka en trygghet för spararna
År 2008 var ett av de mest utmanande åren hittills
för vår bransch. Oron på de finansiella marknaderna
som startade redan året innan fick förnyad kraft under
andra halvåret 2008. Vi drog ned aktieandelen redan
hösten 2007, men liksom många andra förutsåg vi inte
hur djup den finansiella krisen skulle bli.
Stockholmsbörsen föll cirka 40 procent (SIX Total
Return index) under året. Trots det fick spararna i AMFs
traditionella försäkring under 2008 i snitt en återbäring
på 2,75 procent före skatt och avgifter (14,7 procent år
2007, inklusive den extra pensionsåterbäringen i maj
det året). Det visar på styrkan i den sparformen, men
inget finansiellt företag går opåverkat genom en sådan
här utveckling.
Storleken på återbäringen styrs av totalavkast
ningen. År 2008 var den -6,6 procent (4,9), vilket är
bra sett mot utvecklingen på marknaderna. Pensioner
är ett långsiktigt sparande och AMF har levererat bäst
avkastning av alla livbolag de senaste 20 åren.

Konsekvent placeringsstrategi
extra viktigt i orostider
Under 2008 har vi upplevt ett av de värsta börsrasen
någonsin. Vi håller fast vid vår aktiva placeringsstrategi
som varit så framgångsrik genom åren. Vår aktieandel
har legat på historiskt låga nivåer under året, vilket har
minskat effekterna av den kraftiga nedgången.
När det gäller ränteförvaltningen lyckades vi bra
bland annat genom att vi tidigt förutsåg de kraftiga
nedgångar på korta räntor som startade i USA och har

AMF Årsredovisning 2008

spridit sig till Europa. Sent på året gav detta även ef
fekter på de långa räntorna, något som vi var snabba
på att fånga upp.

Hög solvens och låga kostnader
Solvens är ett viktigt mått för livbolag. Det visar hur
mycket tillgångar bolaget har i förhållande till det som
garanterats spararna. Den 31 december hade AMF
en solvensgrad på 186 (274) procent, vilket tillhör de
högsta i branschen. Det innebär att AMF täcker utfäs
telserna till spararna nästan två gånger om. Att ha en
hög solvens är viktigt när marknaden stabiliserar sig
eftersom det ger oss friheten att placera spararnas
pengar på det sätt som vi tror ger högst avkastning på
lång sikt. Tack vare de stabila finanserna kan AMF ta
tillvara på de tillfällen till investeringar som nu uppstår
till följd av krisen.
Våra kostnader hör till branschens lägsta. De låga
kostnaderna gör att vi kan erbjuda spararna långsiktigt
låga avgifter.

AMF justerar spararnas pensionskapital
till följd av finanskrisen
AMF har ett mål – att ge spararna enkla och trygga
pensionslösningar med hög avkastning till låg kost
nad. Allt överskott går tillbaka till våra sparare och
försäkringstagare, men när vi befinner oss i den värsta
finanskrisen sedan 1930-talet kan inte ens AMF, ett av
Sveriges mest stabila livbolag, fortsätta ge en positiv
återbäringsränta.

Det senaste årets utveckling på världens finansmark
nader resulterade i att återbäringsräntan sänktes två
gånger under 2008, den 1 januari till fyra procent och
den 1 augusti till en procent före skatt och avgifter. Den
1 januari 2009 sänktes återbäringsräntan till noll pro
cent och garantiräntan till två procent.
När börserna har fortsatt att falla så kraftigt som de
har gjort det senaste året kan livbolag göra engångs
återtag för att återställa balansen mellan bolagets till
gångar och åtaganden. Vi har valt att ha en stram kon
solideringspolicy vilket innebär att vi snabbt kan dela
ut överskott till spararna när börsen går upp, och att
vi snabbt kan bromsa in när den går ned. Policyn anger
att ett återtag ska återställa konsolideringsgraden
till en nivå där bolagets totala tillgångar överstiger de
totala åtagandena med fem procent.
Per den 1 februari 2009 genomförde AMF ett åter
tag på åtta procent, och skriver därmed ned spararnas
pensionskapital med åtta procent. Det garanterade
beloppet påverkas inte. Ett återtag görs efter fast
ställda principer som garanterar att alla sparare be
handlas lika, både de som sparar idag och de som har
gått i pension. Återtaget omfattade alla sparare med
premiebestämd pension som har en traditionell för
säkring. Drygt 350 000 av dessa är pensionärer. För
en genomsnittlig SAF-LO pensionär innebär återtaget
att pensionen minskar med cirka 100–150 kronor i
månaden före skatt.
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AMF vinnare i SAF-LO-upphandlingen
När upphandlingen av förvaltare för de privatanställda
arbetarnas tjänstepensioner (SAF-LO) blev klart i
slutet på året var det ytterligare ett bevis på vår kon
kurrenskraft. AMF blev ickevalsalternativ, samt valbart
alternativ på både traditionell livförsäkring och fond
försäkring.
Upphandlingen medförde en hel del nyheter, till
exempel en fast årsavgift på traditionell försäkring,
vilket är bra eftersom det gör det enklare att förstå hur
stor kostnaden är. AMF lanserade en ny traditionell för
säkring som även passar den som har längre spartid.
Den nya försäkringen kan ha högre aktieandel och
har lägre garanti, vilket ökar möjligheten till högre
pension.
För att möta kravet på ett större fondutbud inom
fondförsäkringen och för att skapa större valfrihet kom
pletterades våra tio egna fonder med nio externa fon
der, som under 2009 kommer att erbjudas inom samt
liga avtalsområden och fondförsäkringsprodukter. De
externa fonderna har högre risk än AMFs egna och
kräver därför större medvetenhet och ökad aktivitet av
spararna. Både den nya traditionella försäkringen och
fondförsäkringen anpassar risken inför pension.

billigaste, aktivt förvaltade Asienfond. Fonden är bred,
och placerar delvis i Japan, vilket ger en bra balans till
andra delar av Asien som inte har kommit lika långt i
sin ekonomiska utveckling.

Flytträtt bra för spararna
I maj hävdes flyttstoppet på pensionsförsäkringar.
Men marknadsläget under året har gjort att det inte har
varit så förmånligt att flytta. Det är bra att möjligheten
finns men det är för tidigt att utvärdera konsekvenserna
av den ökade friheten. De senaste årens förändringar i
pensionssystemet har gjort det långsiktiga sparandet
allt viktigare, därför är det också viktigt med bättre
konkurrens. Det ställer större krav på hög avkastning
och låga kostnader, vilket är något vi har varit bra på att
leverera genom åren.

Fortsatta utmaningar
Det känns mycket hedrande och inspirerande att ta
över ett så fint och välskött bolag som genom åren har
skördat så stora framgångar. Nu står vi inför nya ut
maningar, och min främsta uppgift blir därför att hjälpa
organisationen och dess medarbetare att ta sig an den
förändrade situationen på marknaden och bevara den
starka företagskultur som genererat så goda resultat.

Ny Asienfond vidgar fondutbudet
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I vårt eget fondutbud finns våra framgångsrika, enkla
och prisvärda AMF-fonder. Vi fortsätter att bredda
vårt eget fondutbud för att våra sparare tryggt, och
till en låg kostnad, ska kunna placera på fler populära
marknader. Under hösten lanserade vi marknadens

Ingrid Bonde
Verkställande Direktör

”Vår höga solvens
är extra viktig
i turbulenta tider”
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för AMF
Pensionsförsäkring AB (AMF) avger härmed årsredo
visning för 2008, bolagets trettiosjätte verksamhetsår.
Organisationsnummer: 502033-2259
Styrelsens säte: Stockholm

Organisation
AMF är moderbolag i en koncern som, förutom moder
bolaget, omfattar dotterbolagen AMF Fonder AB, AMF
Fastighetsförvaltning AB, Svalungen AB, Förvaltnings
bolaget Marievik HB, Fastighetsbolaget Pukan HB,
Sahlénhuset KB samt AMF Pension Bostad 1 HB. Under
2008 tillkom dotterbolaget Papperssvalan AB, som är
ett holdingbolag och som i sin tur har förvärvat två
fastigheter i Marievik, vilka är placerade i dotterbolaget
Stam Ett AB. Alla bolag ägs till 100 procent och ingår
därmed som helägda dotterbolag i koncernen AMF.
Under 2008 lanserade bolaget en ny visuell identitet.
Det medförde att moderbolaget även formellt ändrade
namn till AMF Pensionsförsäkring AB, förkortat AMF,
tidigare Arbetsmarknadsförsäkringar, pensionsförsäk
ringsaktiebolag, förkortat AMF Pension. Dessutom
ändrades namnen på AMF Pension Fondförvaltning
AB till AMF Fonder AB och på AMF Pension Fastighets
förvaltning AB till AMF Fastighetsförvaltning AB.
När AMF redovisas i årsredovisningen avses
koncernen AMF och när moderbolaget redovisas görs
ett förtydligande.

Verksamhet och affärsidé
AMF Årsredovisning 2008

AMF är ett livförsäkringsaktiebolag som ägs till lika
delar av Svenskt Näringsliv och LO (Landsorgani

sationen) och drivs enligt ömsesidiga principer. AMFs
verksamhet bygger på pensionsförsäkringar och ut
görs huvudsakligen av kollektivavtalade försäkringar
och andra tjänstepensionsförsäkringar.
Innehållet i AMFs erbjudande ska vara tryggt och
enkelt och ge spararna pensionslösningar med hög
avkastning till låg kostnad. Bolaget erbjuder pensions
försäkringar inom både traditionell försäkring och
fondförsäkring.
AMF erbjuder också vanligt fondsparande utan
koppling till pension. Fonderna förvaltas av dotter
bolaget AMF Fonder AB.

Väsentliga händelser
• Finansiell kris och recession
Första halvåret 2008 präglades de finansiella mark
naderna starkt av inflationsoro på grund av kraftigt
stigande priser på olja, spannmål och övriga råvaror.
Andra halvåret kom istället att helt domineras av
den globala finanskrisen och en allt tydligare av
mattning av tillväxten. Realekonomiskt blev effekten
att många länder, däribland USA, Japan och EMUområdet, befann sig i recession i slutet av året.
För att möta krisens effekter vidtog reger
ingar, myndigheter och centralbanker en rad
åtgärder. Penningpolitiskt innebar detta både
sänkta styrräntor och kraftiga likviditetstillskott
till marknaderna. Som en effekt föll marknads
räntorna för statspapper till låga nivåer. Sam
tidigt ökade ränteskillnaden dramatiskt mellan
statspapper och papper utgivna av andra låntagare.

Detta gällde särskilt för värdepapper av lägre kredit
kvalitet eller med komplicerade strukturer.
Även valutamarknaderna påverkades av den
finansiella turbulensen. Många etablerade uppfatt
ningar om olika valutor omprövades, vilket skapade
stora rörelser. Den svenska kronan var en av de
valutor som påverkades negativt. Under hösten föll
kronan mot framförallt den amerikanska dollarn
och den japanska yenen.
Hög riskaversion och förväntan om avsevärda
vinstförsämringar för bolagen fick börserna att
falla. Världens börser, mätt som MSCI World Index,
föll med 40 procent under året, det största fallet i in
dexets historia. Den sektor som föll mest var finan
siella bolag.
För fastighetsmarknaden medförde krisen att
det blev mycket svårt att finansiera förvärv av fastig
heter. Finansieringsproblemen medförde att trans-
aktionsvolymen sjönk avsevärt under hösten.
Konjunkturinbromsningen förväntas leda till en sva
gare hyresmarknad för kontor och butiker framöver.
Trots den globala finanskrisen är AMF fort
satt finansiellt starkt. Bolagets solvens uppgick
vid årsskiftet 2008/2009 till 186 (274) procent.
Den höga solvensen är en trygghet för spararna.
• AMF vinnare i upphandling Avtalspension SAF-LO
I december meddelades att AMF än en gång blev
ickevalsalternativ för de privatanställda arbetarnas
tjänstepension. AMF blev dessutom ett av bara två
bolag som kan väljas för både traditionell försäkring
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och fondförsäkring. Det nya avtalet omfattar 1,4
miljoner personer och träder i kraft den 1 januari
2009.
För Avtalspension SAF-LO lanserar AMF en ny
traditionell försäkring som också är anpassad för
dem med lång spartid. Den nya försäkringen kan
ha högre risk under spartiden, vilket ökar spararnas
möjligheter till hög pension. För att kunna ha högre
aktieandel och därmed skapa maximalt utrymme
för avkastning är garantiräntan noll procent efter
skatt och avgifter.
För Avtalspension SAF-LO gäller en fast avgifts
modell vilket är bra eftersom det skapar förutsäg
barhet för både spararna och bolagen.
Inom fondförsäkring ökar AMF valfriheten för de
sparare som vill vara aktiva och öka sina möjlighe
ter till högre avkastning. AMFs egna utbud om tio
fonder kompletteras med nio externa fonder med
högre risk inom kategorierna tillväxtmarknader och
småbolag. Fonderna utvärderas regelbundet och
byts ut vid behov.
• Vid årets slut var den kollektiva konsoliderings
graden (se Definitioner sid 83) för premiebestämda
försäkringar 99,0 (109,4) procent. Återbärings
räntan sänktes två gånger under året, till fyra pro
cent den 1 januari 2008 och till en procent den 1
augusti 2008.
• AMF förutsåg konjunktursvängningen tidigt. Under
2008 fortsatte AMF att sälja av delar av aktieportföljen. Vid årsskiftet 2007–2008 var aktieandelen
43 procent och som lägst var den 32,4 procent i
oktober 2008. Vid årsskiftet 2008–2009 var aktie
andelen 34,5 procent.
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• I april förvärvades två fastigheter i Marievik strax
utanför Stockholms innerstad.

• Premieinflödet ökade till totalt 11,9 (11,6) miljarder
kronor.
• För 2008 redovisade AMF en totalavkastning på
-6,6 procent (4,9 procent). Den senaste femårs
perioden var totalavkastningen i genomsnitt 6,5
procent.
• Administrationskostnadsprocenten ökade under
året till 0,16 (0,15) procent och är fortsatt bland
de lägsta branschen. Även kapitalförvaltnings
kostnaderna är mycket låga 0,05 (0,04) procent.
• I maj hävdes flyttstoppet på pensionsförsäkringar
och hösten 2008 blev det för första gången möjligt
för ITPK-kunder att flytta gamla premier. Kampanjen
resulterade i cirka 10 000 flyttar in till AMF, vilket
var flest av alla bolag.
• I september lanserade AMF Fonder AB sin tionde
fond, Aktiefond – Asien Stilla Havet.
• Under 2008 ökade Fondbolaget sin marknads
andel. Nettoinsättningarna ökade till 4 444 (2 801)
miljoner kronor samtidigt som det togs ut 7 790
(nettoinflöde 26 546) miljoner kronor från hela
fondmarknaden.
• En viss försening i Fora ABs premieleveranser på
verkade premeiinflödet per halvårsskiftet. Förse
ningarna har dock inte påverkat spararnas kapital.
• Den 1 december tillträdde Ingrid Bonde som ny vd
efter Christer Elmehagen.
• Den 2 december tillträdde Peder Hasslev som ny
kapitalförvaltningschef efter Sarah McPhee.
• Vid ordinarie årsstämma den 29 maj utsågs Göran
Larsson, LO, till styrelseledamot i AMF och vid extra
stämma den 25 november utsågs Lena Westerlund,
LO, till styrelseledamot i AMF. Avgående ledamöter
var Erland Olauson respektive Dan Andersson.

Framtida utveckling och händelser
efter balansdagen
• Den 1 januari sänktes återbäringsräntan till noll
procent före skatt och avgifter. Samtidigt sänktes
garantiräntan på nya premier från 2,50 till 2,00
procent.
• AMF gör återtag om åtta procent
Som ett resultat av de fortsatt kraftiga nedgångar
na på världens börser genomförde AMF per den 1 fe
bruari 2009 ett återtag på åtta procent för sparare
med premiebestämd pension som har en traditio
nell försäkring. AMF skriver därmed ned spararnas
pensionskapital med åtta procent. Det garanterade
beloppet påverkas inte. Alla sparare behandlas lika,
både de som sparar idag och de som har gått i pen
sion. Drygt 350 000 pensionärer berörs av återta
get. För en genomsnittlig SAF-LO pensionär inne
bär det att pensionen minskar med cirka 100–150
kronor i månaden före skatt.
AMF har valt att ha en stram konsolideringspolicy
vilket innebär att vi snabbt kan dela ut överskott till
spararna när börsen går upp, och att vi snabbt kan
bromsa in när den går ned.
Enligt policyn, som är fastställd av styrelsen,
ska ett återtag göras inom tre månader (givet att
marknadsläget inte förbättras) om konsolideringen
understiger 100 procent den sista dagen i månaden
samt är under 100 procent på rullande sex månader.
Per 2008-12-31 var AMFs konsolidering på rullande
sex månader 99,8 procent och per 2009-01-31
96,2 procent.
Policyn anger att ett återtag ska återställa kon
solideringsgraden till 105 procent, det vill säga en
nivå där bolagets totala tillgångar överstiger de
totala åtagandena med fem procent.
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Ekonomisk översikt och årets resultat

Premieinkomst

Kapitalavkastning

AMFs intäkter utgörs av inbetalda premier, premier
genom tilldelad återbäring samt avkastningen
på placeringstillgångarna. Kostnaderna består
av utbetalda försäkringsersättningar, ökning av
livförsäkringsavsättningar, driftskostnader, kostnader
för kapitalförvaltningen och skatt. Dessutom tillkom
mer orealiserade vinster och förluster inom kapitalför
valtningen och fondförsäkringsgrenen.
Koncernens resultat uppgick till -48,3 (24,8) miljar
der kronor. Moderbolagets resultat uppgick till -47,5
(24,3) miljarder kronor. Orsakerna till det försämrade
resultatet i traditionell försäkring är framförallt att ka
pitalförvaltningens resultat försämrades till -18,1 (13,1)
miljarder kronor samtidigt som de försäkringstekniska
avsättningarna i traditionell försäkring ökade med
34,8 (minskade med 6,8) miljarder kronor. Effekten av
enbart ändrad nivå på värderingsränta uppgick till 30,4
(-13,7) miljarder kronor. För mer information se not 23
Livförsäkringsavsättning.

Premieinkomsten för 2008 för traditionell försäkring
och fondförsäkring uppgick till 14,1 (13,7) miljarder
kronor. Av dessa utgjorde 11,9 (11,6) miljarder kronor
inbetalda premier och 2,2 (2,1) miljarder kronor avsåg
premieinkomst genom tilldelad återbäring i form av
premiereduktion. Denna premiereduktion gäller av
sättning av pensionsbelopp till personer som under
2008 uppnått 60 års ålder och som får pension enligt
definitiva övergångsregler för Avtalspension SAF-LO.
Av de inbetalda premierna avsåg 9,7 (9,5) miljarder
kronor traditionell försäkring och 2,2 (2,1) miljarder
kronor fondförsäkring. Av inbetalda premier till tradi
tionell försäkring utgörs cirka 0,6 (0,5) miljarder kronor
av premier som har överförts från fondförsäkringar.

Traditionell försäkring

Premieinflöden 1999–2008
MSEK
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4 000
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0
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Oron för en svagare börsutveckling gjorde att AMF
redan under hösten 2007 minskade risken i portföljen
genom att minska aktieandelen som vid årsskiftet
2007/2008 uppgick till 42,5 procent. Under första
halvåret 2008 fortsatte AMF att sälja aktier för att un
der andra halvåret åter investera försiktigt i aktier. På
grund av fallande marknadspriser på aktier var aktie
andelen som lägst 32,4 procent (per 31 oktober). Per
årsskiftet 2008/2009 var aktieandelen 34,5 procent.
AMF investerar i obligationer av hög kvalitet och för
lorade därför bara 4,1 miljoner kronor i samband med
de amerikanska bankkonkurserna i Lehman Brothers
och Washington Mutual under hösten.
Räntemarknaden har speciellt under hösten 2008
varit illikvid. Till exempel handlades svenska bostads
obligationer med fem års löptid i början av året 0,6 pro
centenheter över staten och vid årets slut 1,5 procent
enheter över staten. I den turbulenta marknad som
dominerat 2008 har AMFs räntestrategi med fokus på
högkvalitativa placeringar, främst statsobligationer,
varit framgångsrik.
AMF har under året köpt två fastigheter i Marievik
strax utanför Stockholm. Till följd av oron på finans
marknaderna har få avslut gjorts på den svenska mark
naden under den senare delen av året. Vakansgraden
i AMFs fastigheter som inte är under ombyggnad har
varit fortsatt låg.
Den totala avkastningen på placeringstillgångarna,
uppgick till -18,1 (13,1) miljarder kronor, vilket mot
svarar en totalavkastning på -6,6 (4,9) procent. Den
genomsnittliga totalavkastningen för de senaste fem,
tio, femton och tjugo åren uppgår därmed till 6,5; 5,8;
8,9; och 9,9 procent. Till och med 2002 redovisas
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totalavkastningen enligt metoden i den tidigare an
vända kapitalavkastningstabellen. Totalavkastnings
tabellen återfinns på sidan 13.
Svenska räntebärande placeringar
Resultatet i den svenska ränteportföljen uppgick till
5 809 (1 053) miljoner kronor. Avkastningen uppgick
till 11,5 (2,0) procent jämfört med 13,4 procent för
AMFs referensindex.
Utländska räntebärande placeringar
Resultatet i den utländska räntebärande portföljen
uppgick till 15 407 (3 093) miljoner kronor. Avkast
ningen inklusive valutasäkringar uppgick till 18,4 (4,5)
procent jämfört med 14,6 procent för AMFs referens
index.
Svenska aktier
Avkastningen i den svenska aktieportföljen uppgick
till -38,9 (-2,2) procent jämfört med -39,1 procent för
SIX Total Return index. Resultatet uppgick till -20 253
(145) miljoner kronor.
AMFs aktieandel jämfört med branschens
%
60

Resultatet i den utländska aktieportföljen var -20 095
(5 767) miljoner kronor och avkastningen uppgick där
med till -32,9 (9,4) procent. AMFs referensindex föll
med 27,9 procent under samma period.
Fastigheter
Resultatet, inklusive orealiserade värdeförändringar,
uppgick till -1 489 (3 063) miljoner kronor. Totalavkast
ningen för fastighetsportföljen uppgick till -7,2 (17,4)
procent efter orealiserad värdeförändring -11,0 (12,3)
procent. Försämrade finansieringsvillkor och högre av
kastningskrav på fastighetsmarknaden har resulterat i
lägre marknadsvärden.

Fondförsäkring
AMF erbjuder tio olika fonder inom fondförsäkring,
sju aktiefonder, två räntefonder och en blandfond. För
2008 har tre av fonderna avkastat bättre än sina jäm
förelseindex, inklusive utdelningar.
Av AMFs åtta fonder som har betygsatts av
Morningstar hade två vid årsskiftet högsta betyg.
Snittbetyget hamnar på 4,0 av 5 möjliga.

03 04
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Livförsäkringsavsättningar är bolagets reservavsätt
ning avseende de garanterade pensionsbelopp som
har utlovats till de försäkrade. Under 2008 ökade
dessa avsättningar med 34,8 (-6,8) miljarder kronor.
Ökningen under 2008 förklaras till största delen av
fallande marknadsräntor som ligger till grund för val av
värderingsränta, se not 23.

Fondförsäkring
Dessa avsättningar minskade under 2008 med -2,2
(1,6) miljarder kronor. Minskningen beror huvudsakligen
på en nedgång av marknadsvärdet på fonderna inom
fondförsäkring, se not 25.

Driftskostnaderna ökade under 2008 med 52 (74) mil
joner kronor. Ökningen avser nedskrivning av immate
riella tillgångar på grund av omvärdering av pågående
IT-systemutveckling. De investeringar som avser den
framtida IT-plattformen har redovisats som immate
riell tillgång till ett belopp av 34 miljoner kronor.

Fondförsäkring

0

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring

40

30

Förändring i försäkringstekniska
avsättningar

Driftskostnader

50

Genomsnitt branschen
exkl. AMF

en överföring av kapitalet till traditionell försäkring in
för utbetalningen till efterlevande. Under 2008 har 0,5
(0,5) miljarder kronor överförts till traditionell försäk
ring. Detta belopp ingår därmed i premieinkomsten för
traditionell försäkring.

Försäkringsersättningar
Under året betalades totalt 9,6 (8,6) miljarder kronor ut
till de försäkrade, där 5,8 (5,5) miljarder kronor utgörs
av garanterade pensionsbelopp och 3,8 (3,1) miljarder
kronor av återbäring.

AMF
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Utländska aktier

För fondförsäkring sker normalt ingen utbetalning
direkt till den försäkrade. Istället sker vanligtvis en suc
cessiv månatlig överföring av kapital till en traditionell
försäkring i bolaget. Överföringen startar drygt fem år
före pensionsåldern. Även i samband med dödsfall sker
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Femårsöversikt moderbolaget 1)
MSEK

2008

2007

2006

2005

2004

14 117

13 670

13 678

12 989

12 854

Resultat moderbolaget
Premieinkomst
Kapitalavkastning, netto

25 699

25 254

15 210

15 697

10 432

Orealiserade vinster och förluster, netto

-46 722

-12 331

9 490

21 118

9 643

Övriga tekniska intäkter

4

0

1

0

0

Försäkringsersättningar

-5 787

-5 486

-5 045

-4 669

-4 347

Livförsäkringsavsättning

-32 613

5 255

-7 727

-21 499

-9 352

-588

-539

-471

-478

-506

0

0

0

0

0

-45 890

25 823

25 136

23 158

18 724

-1 623

-1 517

-1 284

-1 460

-1 361

-47 513

24 306

23 852

21 698

17 363

252 199

275 977

265 016

251 100

217 750

11 891

14 118

12 527

9 397

6 057

-134 927

-100 064

-106 891

-102 300

-99 028

Driftskostnader
Övriga tekniska kostnader
Tekniskt resultat
Skatt
ÅRETS RESULTAT
Ekonomisk ställning moderbolaget
Placeringstillgångar till marknadsvärde, traditionell försäkring 2)
Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka
försäkringstagaren bär risk

-11 964

-14 192

-12 602

-9 447

-6 087

Konsolideringskapital 4)

116 081

174 933

156 894

148 060

118 290

Kollektivt konsolideringskapital, premiebestämda försäkringar 3)

-2 237

19 826

36 300

33 953

13 253

Kollektivt konsolideringskapital, förmånsbestämda försäkringar 3)

7 396

14 192

13 549

18 317

11 930

115 709

173 437

156 350

148 035

118 262

5 520

4 147

4 402

4 187

4 023

Kapitalbas

4)

Erforderlig solvensmarginal 5)

AMF Årsredovisning 2008
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Femårsöversikt moderbolaget1), forts.
MSEK

2008

2007

2006

2005

2004

21,0

41,8

35,5

35,4

29,4

186

274

247

245

219

99

109

120

121

111

132

153

144

150

137

Nyckeltal, ekonomisk ställning
Solvenskvot 6)
Solvensgrad procent (traditionell försäkring)

6)

Kollektiv konsolideringsgrad, premiebestämda försäkringar procent 3)
Kollektiv konsolideringsgrad, förmånsbestämda försäkringar procent

3)

Nyckeltal, livförsäkringsrörelsen
Förvaltningskostnadsprocent traditionell försäkring,
inklusive driftskostnader i kapitalförvaltningen

0,23

0,21

0,21

0,24

0,29

Förvaltningskostnadsprocent, exklusive driftskostnader i kapitalförvaltningen

0,20

0,18

0,17

0,19

0,23

varav traditionell försäkring

0,18

0,17

0,16

0,17

0,22

Administrationskostnadsprocent för sparprodukter, traditionell försäkring
Anskaffningskostnadsprocent, traditionell försäkring 7)

7)

0,16

0,15

0,13

0,15

-

0,60

0,50

0,60

0,46

-

Nyckeltal, placeringstillgångar i traditionell försäkring
Direktavkastning procent

4,3

3,5

2,9

3,7

4,0

Totalavkastning procent

-6,6

4,9

9,6

16,0

9,8

Omräkning har gjorts av 2006 års siffror på grund av ändrade redovisnings
principer.

4) Omräkning enligt tjänstepensionsdirektivet av FTA har påverkat konsoli
deringskapital och kapitalbas 2005-12-31 med +9 119 miljoner kronor.

1) Femårsöversikten redovisas för moderbolaget AMF eftersom nästan hela
balansräkningen består av traditionell och fondförsäkringsverksamhet
som enbart förekommer i moderbolaget och på vilka nyckeltalen beräk
nas.

5) Omräkning av tjänstepensionsdirektivet av FTA har påverkat 2005-12-31
med -365 miljoner kronor.

2) Fram till och med 2005 sammanfaller detta belopp med kapitalavkast
ningstabell summa placeringstillgångar. Från och med 2006 är beloppet
totalsumman från totalavkastningstabellen.
3) Kollektivt konsolideringskapital och kollektiv konsolideringsgrad redovi
sas uppdelad på premiebestämda och förmånsbestämda försäkringar i
enlighet med Finansinspektionens anvisningar.

AMF Årsredovisning 2008

6) Nyckeltalen har påverkats av justeringar i 4) och 5) ovan.
7) Anskaffningskostnad har redovisats först under år 2006. För jämförelse
har justering gjorts av 2005 års värden.
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Totalavkastningstabell moderbolaget
Marknadsvärden, MSEK
Räntebärande

Snittavkastning 5 år, %

2007-12-31

2008

2007

2006

2005

2004

146 687

138 365

15,8

3,3

0,9

4,0

6,8

6,1

varav svenska

55 199

58 173

11,5

2,0

1,2

5,6

7,7

5,5

varav utländska

91 488

80 192

18,4

4,5

0,6

2,1

5,7

6,1

Aktier

87 568

117 358

-35,4

3,6

16,8

30,1

14,3

3,0

varav svenska

38 264

57 942

-38,9

-2,2

27,7

32,7

20,1

4,0

varav utländska

49 304

59 416

-32,9

9,4

6,1

27,5

8,3

1,5

Fastigheter

19 188

20 254

-7,2

17,4

19,7

13,2

7,0

9,6

Valutabidrag

-1 244

4,9

9,6

16,0

9,8

6,5

Totalt

252 199

0,9
275 977

Totalavkastningstabellen är upprättad i enlighet med Försäkringsförbundets rekommendationer. Totalavkastningen för år 2004 respektive
2005 är omräknade från den tidigare kapitalavkastningstabellen. Räntede
rivat ingår som en del av de räntebärande placeringarna. På motsvarande
sätt ingår aktiederivat som en del av aktier. När det gäller valutaderivat så
finns dessa både i räntebärande placeringar och aktier beroende på vilket
av dessa tillgångslag som avses att säkras. Utöver dessa säkringar görs det
ytterligare valutaderivat med avsikten att ta aktiva valutapositioner. Dessa
ingår i raden Valutabidrag.
Från och med 2007 ingår även värdet av dotterbolaget AMF Fonder AB i
totalavkastningstabellen.
För avstämning av totalavkastningstabellen mot redovisningen, se not
31.
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Totalavkastning, %

2008-12-31

-6,6

Förvaltningsberättelse

14

Moderbolagets totala åtaganden
Traditionell försäkring

AMF Årsredovisning 2008

Med bolagets totala åtaganden avses dels värdet av de
garanterade pensionsbelopp som har utlovats till de
försäkrade, dels värdet av andra pensionsbelopp och
återbäringsmedel som inte garanterats, men som ändå
fördelats preliminärt på enskilda försäkringstagare.
Den 31 december 2008 uppgick de totala åtagan
dena avseende premiebestämda försäkringar till
219,2 (210,1) miljarder kronor. Av dessa medel avser
120,3 (83,0) miljarder kronor värdet av de garante
rade pensionsbeloppen medan 98,9 (127,1) miljarder
kronor avser värdet av ej garanterade åtaganden. I
de premiebestämda försäkringarna ingår också för
säkringar enligt Övergångsregler och avser personer
födda 1935-1967, personer som före 1996 tjänade in tid
i STP-systemet. Av värdet av ej garanterade åtaganden
avser cirka 78,2 (85,5) miljarder kronor försäkringar
enligt Övergångsregler, eftersom pensionsförmåner
för denna försäkring, efter styrelsebeslut, garanteras
först vid 60 års ålder.
Den 31 december 2008 uppgick de totala åtagan
dena avseende förmånsbestämda försäkringar till
23,5 (26,9) miljarder kronor. Av dessa medel avser 14,6
(17,0) miljarder kronor värdet av garanterade pensions
belopp, medan 8,9 (9,9) miljarder kronor avser värdet
av ej garanterade åtaganden. De förmånsbestämda
försäkringarna utgörs till den allra största delen av
STP-försäkringar, inklusive försäkringar enligt Över
gångsbestämmelser som avser personer födda 1932–
1934 som har tjänat in tid i det gamla STP-systemet.
Utöver åtaganden för premiebestämda och
förmånsbestämda försäkringar utgör även posten Sär
skilda Pensionsmedel en del av konsolideringsfonden i

moderbolaget. Dessa uppgick den 31 december 2008
till 2,9 (3,2) miljarder kronor. I 1996 års överenskom
melse om Avtalspension SAF-LO beslutade Svenskt
Näringsliv och LO att arbetsgivarna, utöver pensions
premien, skulle betala en avgift som skulle avsättas
som Särskilda Pensionsmedel. Medlen ur Särskilda
Pensionsmedel disponeras av Svenskt Näringsliv och
LO för pensionsändamål i enlighet med pensions
överenskommelsen 1996 och därtill knutna överens
kommelser som träffats senare. För utbetalning av
Särskilda Pensionsmedel krävs styrelsebeslut. För
årets disposition, se not 34.

Fondförsäkring
Bolagets totala åtagande för fondförsäkring motsvaras
av försäkringsteknisk avsättning för livförsäkring för
vilka försäkringstagarna bär risk. Dessa åtaganden
utgörs av värdet av försäkringstagarnas fondandelar
samt ett belopp som inte är placerat i fondandelar. Den
31 december 2008 uppgick dessa avsättningar till 12,0
(14,2) miljarder kronor.

Kollektiv konsolidering och
återbäringsränta i moderbolaget
Den kollektiva konsolideringsgraden för premie
bestämda försäkringar var vid årets ingång 109,4
procent och vid årets utgång 99,0 procent. Den kollek
tiva konsolideringsgraden beräknas som förhållandet
mellan bolagets tillgångar avseende premiebestäm
da försäkringar, värderade till marknadsvärdet, och
bolagets totala åtaganden avseende premiebestämda
försäkringar. Vid värderingen av bolagets totala åta
ganden har även allokerad återbäring räknats in, det
vill säga det överskott som preliminärt har fördelats på
enskild försäkring, men där beloppet inte är garanterat.

Återbäringsräntan har under 2008 ändrats två gånger
i enlighet med bolagets konsoliderings- och åter
bäringspolicy. Den första januari sänktes återbärings
räntan från 7,0 procent till 4,0 procent. Från och med
den 1 augusti sänktes återbäringsräntan till 1,0 procent
och som en följd av krisen på de finansiella marknader
na sänktes återbäringsräntan till noll procent före skatt
och avgifter per den 1 januari 2009.
Den kollektiva konsolideringsgraden för förmåns
bestämda försäkringar var vid årets ingång 152,7
procent och vid årets utgång 131,7 procent. Ur kon
solideringskapitalet för de förmånsbestämda STPförsäkringarna utbetalades till Fora under 2008 3,9
(1,5) miljarder kronor i återbäring till försäkrings
tagare/arbetsgivare, enligt överenskommelse mellan
Svenskt Näringsliv och LO och efter styrelsebeslut. Ut
betalningen till Fora motsvarade 2008 års premie för
Avtalspension SAF-LO Premiebefrielseförsäkring samt
en procentenhet av premien för Avtalspension SAF-LO.
För analys av koncernens Eget Kapital se sid 36.

Återbäringsränta och totalavkastning
%
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Solvens i moderbolaget

AMF Fonder AB

Enligt försäkringsrörelselagen ska bolagen ha en
kapitalbas som minst uppgår till en erforderlig solvens
marginal. Solvensmarginalen ska minst motsvara
fyra procent av livförsäkringsavsättningarna och en
procent av fondförsäkringsåtagandena. Beloppet upp
går till 5 520 miljoner kronor. Kapitalbasen, eller eget
kapital, som består av aktiekapital, konsolideringsfond
samt årets resultat, uppgår till 115 709 miljoner kronor.
Solvenskvoten är relationen mellan kapitalbasen
och solvensmarginalen, uttryckt i kronor. Som nämnts
ovan måste kapitalbasen minst vara lika stor som
solvensmarginalen i kronor. AMFs kapitalbas var vid
utgången av året 21,0 (41,8) gånger större än solvens
marginalen i kronor.
Det förekommer även ett annat solvensbegrepp,
solvensgrad. Det avser endast traditionell försäkring.
Solvensgraden, som uttrycks som en procentsats,
utgörs av kvoten mellan bolagets totala tillgångar av
seende traditionell försäkring och värdet av bolagets
garanterade åtaganden för samma försäkringar. AMFs
solvensgrad var vid utgången av året 186 (274), vilket
är bland de högsta i branschen. För mer information
om hur de försäkringstekniska avsättningarna (FTA)
påverkar solvensgraden, se riskavsnittet sid 16 samt
not 23.

AMF Fonder AB (nedan kallat Fondbolaget) är ett hel
ägt dotterbolag till AMF. Fondbolagets vinst delas ut till
AMF och tillfaller då moderbolagets försäkringstagare.
Fondbolaget erbjuder tio aktivt förvaltade fonder.
Avgifterna tillhör de lägsta i branschen för aktivt förval
tade fonder och den historiska avkastningen är mycket
konkurrenskraftig. Alla fonderna erbjuds inom PPMsystemet och i fondförsäkringslösningar, huvudsak
ligen genom AMF. Även privatpersoner och institutio
nella kunder kan köpa fonderna. Under 2008 startades
en ny fond, Aktiefond – Asien Stilla Havet.
Under 2008 har Fondbolaget ökat sin marknads
andel. Fondbolaget har haft ett positivt inflöde i fon
derna med 4 444 (2 801) miljoner kronor samtidigt
som nettoutflödet från fonder i Sverige har varit 7 790
(nettoinflöde 26 546) miljoner kronor.
Institutionella kunder som pensionsstiftelser,
kommuner och landsting blir allt fler. Den största
delen av insättningarna kommer från PPM-systemet
och tre av AMFs fonder tillhör de tio mest valda
fonderna i PPM. Privatkunder står för en mindre del av
fondkapitalet.
Den 31 december 2008 uppgick det förvaltade kapi
talet till 37 191 (44 852) miljoner kronor. Under året
var nettoinflödet till fonderna 4 444 (2 801) miljoner
kronor. AMFs fondförsäkring står för 1 584 (1 409)
miljoner kronor av inflödet.
Årets resultat var 13,0 (25,8) miljoner kronor. För
sämringen förklaras dels av att fondernas värde har
sjunkit i takt med börsfallen vilket har lett till minskade
avgiftsintäkter, dels av att fler kunder flyttat sitt spa
rande från aktiefonder till räntefonder.
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Risker och riskhantering
AMF är ett livförsäkringsaktiebolag som bedrivs enligt
ömsesidiga principer, vilket innebär att allt överskott
går tillbaka till spararna och försäkringstagarna. Det
innebär också att hela riskkapitalet genereras inom
bolaget. Detta ställer höga krav på riskhanteringen
eftersom det inte finns något externt riskkapital att
tillgå. Det här avsnittet beskriver hur moderbolaget
hanterar dessa krav. Operativa risker på sid 25–26 av
ser koncernen.
Målsättningen med riskhanteringen är att säker
ställa att AMF drivs så att spararnas rätt till en konkur
renskraftig pension inte äventyras genom alltför höga
risker, medvetna eller omedvetna. Samtidigt är det
viktigt för spararna att den finansiella risknivån över tid
inte är för låg, eftersom det leder till sämre avkastning
på lång sikt.
99,4 (99,5) procent av AMFs totala åtaganden be
står av tjänstepension och omfattas av särskilda lagar.
En bärande tanke i dessa är att verksamheten ska be
drivas på ett ”aktsamt” sätt. Det betyder att de risker
som bolaget tar ska vara väl avvägda och förekomma
i en omfattning som långsiktigt gynnar pensions
spararna. Riskhanteringen inom AMF bygger på dessa
principer och omfattar även den del som utgörs av
privat pensionssparande.

Riskorganisation
AMFs styrelse har fastställt en övergripande policy
kring frågor som rör styrning och riskkontroll i verk
samheten. Styrelsen beslutar om försäkringstekniska
riktlinjer och placeringsriktlinjer, samt ytterligare ett
antal policys och riktlinjer.
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För beredning av kapitalförvaltnings- och försäkrings
frågor samt frågor rörande finansiell rapportering och
intern kontroll har styrelsen bildat tre separata utskott,
se sid 27. Utifrån styrelsens övergripande styrdoku
ment utfärdar vd anvisningar för hur arbetet med risk
hantering ska bedrivas operativt.
Inom Stab Juridik finns funktionerna Riskkontroll,
Compliance och Informationssäkerhet. Dessa centrala
riskfunktioner samverkar med varandra samt med öv
riga funktioner inom bolaget som hanterar risk, främst
inom enheterna Kapitalförvaltning, Stab Aktuarie och
Stab Ekonomi. De centrala riskfunktionerna samman
ställer företagsövergripande rapporter och analyser
av AMFs samlade risk- och compliancebild som delges
företagsledning och styrelse.
Funktionen Riskkontroll medverkar till att säkerstäl
la en god intern kontroll i bolaget, stödjer verksamheten
i arbetet med operativa risker och följer upp att identi
fierade risker åtgärdas. Funktionen Compliance följer
upp att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstift
ning, regler och god sed. Funktionen för Informations
säkerhet följer upp att informationssäkerhetsrisker
hanteras enligt fastlagda regler.
Under året har en riskkommitté inrättats med repre
sentanter för de enheter i bolaget som hanterar risker.
Kommitténs uppdrag är att utifrån placeringsriktlinjer
och anvisningar för försäkringsrisker samt underlag
från den centrala riskkontrollfunktionen analysera,
värdera och bedöma mot varandra stående risker i
bolagets verksamhet.

Dessutom finns funktionen Internrevision som direkt
på styrelsens uppdrag följer upp processen för den in
terna kontrollen i bolaget och att bolagets verksamhet
bedrivs enligt de policys och riktlinjer som beslutats av
styrelsen.

De viktigaste riskelementen
AMFs produkter innehåller ett sparande som delvis är
garanterat och där utbetalningen oftast är livsvarig och
kräver god solvens. Dominerande risker förknippade
med bolagets solvens är aktiekurser, marknadsräntor
och livslängd (finansiella risker och försäkringsrisker).

Hög solvens en trygghet för spararna
Solvensen är avgörande för ett försäkringsbolags möj
lighet att betala ut de pensioner som spararna blivit
garanterade. Solvensrisken är risken för att bolaget
inte längre kan infria sina garanterade åtaganden.
Solvensgraden är ett mått som visar hur stora
bolagets tillgångar är i förhållande till värdet av de
garanterade åtagandena. Enligt lag får den inte under
stiga 104 procent. Per den 31 december var AMFs
solvensgrad 186 (274) procent och det är bland de
högsta av alla svenska livbolag. Ju högre solvensgrad
desto större andel tillgångar med hög risk kan bolaget
ha, och därmed blir den förväntade avkastningen
normalt också hög på lång sikt.

Risker och riskhantering

17

Tabellen visar hur solvensgraden påverkas av föränd
ringar av finansiella marknadsvärden och antaganden
om livslängd. Beräkningarna av räntor, aktier och fast
igheter utgår från att förändringarna är lika stora för
alla marknader. För räntor baseras beräkningarna på
att förändringarna är lika stora oavsett löptid. Ränte
förändringarna påverkar värdet av både räntebärande
tillgångar och försäkringstekniska avsättningar vilket
framgår av tabellen.
För att kunna bedöma solvenseffekterna av en viss
placeringsinriktning, som fastställs i bolagets alloke
ringsprocess, används en så kallad ALM-modell (ALM
= Asset Liability Management). Modellen förses med
uppgifter om förväntad avkastning, risker och kor
relationer för såväl åtaganden som tillgångar. Utifrån
dessa data görs simuleringar som skapar ett stort
antal möjliga scenarier. Med hjälp av utfallet beräknas
sannolikheten för olika framtida solvensgrader.
För att en placeringsinriktning ska godkännas krävs
att bolaget uppfyller den lägsta gränsen för solvens
graden. Gränsen fastställs av styrelsen. Kravet är att
sannolikheten för en solvensgrad under 110 procent
inom fem år ska vara lägre än en procent. Det som in
verkar mest på möjligheten att klara solvensmålet är
andelen tillgångar med högre risk, det vill säga främst
bolagets andel aktier.

AMF Årsredovisning 2008

Påverkan på
resultat/eget kapital,
miljarder kronor
Händelse

Tillgångar

Skulder

Marknadsräntorna * faller 1 procentenhet

+9,4

+29,4

Påverkan på
solvensgrad,
procentenheter
-27 (-32)

Aktiekurserna faller 10 procent

-8,7

-6 (-12)

Fastighetsvärdena faller 10 procent

-1,9

-1 (-2)

Den svenska kronan stärks med 10 procent

-1,4

Antagen livslängd ökar med 1 år

-1 (-3)
+4,1

-5 (-8)

* Ränteeffekten som enbart är hänförlig till Försäkringstekniska avsätt
ningar (FTA), redovisas i not 23.

Kravet på solvensgrad har satts så att bolaget även
efter stora negativa marknadsrörelser ska ha hand
lingsfrihet att placera tillgångarna utifrån spararnas
intresse. Det senaste årets händelser har visat att
riskmarginalerna har varit tillräckliga, eftersom bola
get fortfarande kan bära en stor andel tillgångar med
högre risk, och därmed högre förväntad avkastning.
Den ovan beskrivna modellen bygger på anta
gandet att tillgångsportföljerna löpande viktas om till
de ursprungliga andelar som bestämts för tillgångs
fördelningen. I verkligheten minskas normalt sett risker
na successivt i takt med att solvensen faller. Därför är
den reella risken för låg solvens lägre än testerna anger.

Trafikljustestet
I samband med att Tjänstepensionsdirektivet infördes
i svensk rätt tog Finansinspektionen fram ett nytt till
synsinstrument, trafikljustestet. Testet är inriktat på
solvensen och hur den påverkas av negativa händelser
inom tillgångar och garanterade åtaganden. AMFs
höga solvensgrad innebär att betydligt mindre än hälf
ten av bolagets egna kapital hade behövts för att klara
trafikljustestet.
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Finansiella risker

tive tillgångsslag samt för totalportföljen beräknas den
sannolika förlustrisken baserad på historisk volatilitet.
Uppföljning sker månadsvis.
Den totala förlustrisken vid marknadsrörelser som
motsvarar en standardavvikelse (vilket sannolikt in
träffar ett år av sex) bör inte överstiga tio procent av
bolagets totala tillgångar. Detta följer av att bolagets
målkonsolidering är 110 procent och att AMF vill und
vika en konsolidering som understiger 100 procent. För
mer information om bolagets konsolideringspolicy, se
sid 8–9.
Kontroll och uppföljning av marknadsrisk under
lättas genom att AMF huvudsakligen investerar i in
strument som handlas på aktiva marknader. Portföljen
innehåller inte heller strukturerade derivat, hedgefon
der eller private equity.

Det strategiska målet för AMFs kapitalförvaltning är
att uppnå en uthållig realavkastning, den högsta bland
jämförbara svenska livbolag, utan att långsiktigt även
tyra solvensgraden. De största finansiella riskerna inom
kapitalförvaltningen är marknadsrisker. Andra risker är
likviditets- och kreditrisker samt operativa risker.

Marknadsrisk
Marknadsrisk är risken för att priset på aktier, ränte
bärande värdepapper, valutor och fastigheter föränd
ras. Varje år fastställs en placeringsinriktning med
en viss tillgångsfördelning. Här är bland annat diver
sifieringsprincipen en viktig aspekt. Diversifierings
principen betyder att tillgångarna sprids över ett flertal
placeringsslag i syfte att minska riskerna. Inom respek

Förlustrisk 1)
2008

2008

2007

Ett år av hundra är sannolikt förlusten
större än följande
2008

2007

2007

MSEK

Andel %

MSEK

Andel %

%

MSEK

%

MSEK

%

MSEK

%

MSEK

146 687

57,9

138 365

50,1

4,0

5 801

3,3

4 620

9,2

13 517

7,8

10 764

Aktier

87 568

34,5

117 358

42,5

16,8

14 676

17,7

20 808

39,0

34 195

41,3

48 482

Fastigheter

19 188

7,6

20 254

7,4

9,1

1 752

8,3

1 682

21,3

4 083

19,4

3 920

253 443

100,0

275 977

100,0

5,5

13 983

7,5

20 700

12,9

32 581

17,5

48 231

Räntebärande

Totalt

1) Analysen bygger på 10 års historisk volatilitet. Vidare har hänsyn tagits
till korrelationer mellan de olika tillgångsslagen och att förväntad avkast
ning är noll.
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Ett år av sex är sannolikt förlusten
större än följande

Tillgångar
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Aktieplaceringar
AMF har valt att ha en hög andel aktier, eftersom
aktiers högre risk (jämfört med andra tillgångsslag)
förväntas generera en högre avkastning på lång sikt. En
grundläggande princip vid aktieallokering är att sprida
innehaven mellan länder, branscher och företag för att
undvika att koncentrationer i portföljen leder till för
luster. Portföljens diversifiering följs upp regelbundet.

Aktieportföljens länderfördelning 2008-12-31

USA 23%

USA 25%

Asien exkl. Japan 3%
Japan 3%

Asien exkl. Japan 3%
Japan 5%

Europa exkl. UK 15%

Europa exkl. UK 18%

Storbritannien 7%

Storbritannien 5%

Sverige 49%

Sverige 44%

Aktieportföljens branschfördelning 2008-12-31

Aktieportföljens branschfördelning 2007-12-31

Samhällsnyttigheter 3%

Samhällsnyttigheter 2%

Teleoperatörer 8%

Finans 22%

Teleoperatörer 5%

Basmaterial 4%

Basmaterial 5%

Olja och gas 5%

Olja och gas 6%

Hälsovård 10%

Hälsovård 7%

Konsumentvaror 8%

Konsumentvaror 8%

Informationsteknologi 8%

Informationsteknologi 8%

Konsumenttjänster 11%

AMF Årsredovisning 2008

Aktieportföljens länderfördelning 2007-12-31

Industri 21%

Konsumenttjänster 9%

Finans 25%

Industri 25%
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Räntebärande placeringar
Den viktigaste marknadsrisken i ränteportföljen är
duration (genomsnittlig räntebindningstid). Den ränte
bärande portföljen kontrolleras löpande mot jämförel
seindex.
Durationen för AMFs räntebärande placeringar per
den 31 december 2008 framgår i tabellen.

Ränterisk

2008-12-31
Marknadsvärde

Duration

Marknadsvärde

Duration

91 488

8,6

80 192

6,3

varav utländska statspapper

64 580

11,9

64 270

5,9

varav utländska kreditobligationer

28 189

3,8

15 479

4,2

Svenska räntebärande, totalt

55 199

3,2

58 173

2,3

varav svenska statspapper

13 909

0,7

18 593

7,5

varav svenska kreditobligationer

41 290

4,0

39 580

-0,1

146 687

6,6

138 365

4,6

MSEK/år
Utland, totalt

Räntebärande, totalt

Ränteportföljens valutafördelning 2008-12-31

Ränteportföljens valutafördelning 2007-12-31

GBP 14%

GBP 13%

EUR 25%

EUR 22%

USD 24%
SEK 37%

AMF Årsredovisning 2008

2007-12-31

USD 23%
SEK 42%
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Fastighetsplaceringar
Marknadsrisken i fastighetsportföljen styrs genom
val av fastighetstyp. Vid årsskiftet ägde AMF kontors
fastigheter i Göteborg och Stockholm samt bostads
fastigheter i Västerås.

Fastighetsportföljens marknadsvärden
fördelade geografiskt 2008-12-31

Fastighetsportföljens marknadsvärden
fördelade geografiskt 2007-12-31

Västerås 2%

Västerås 2%

Göteborg 9%

Göteborg 9%

Stockholm 89%

Stockholm 89%

Fastighetsporföljens ytor fördelade
per kategori 2008-12-31

Fastighetsporföljens ytor fördelade
per kategori 2007-12-31

Konferens/restaurang 3%

Konferens/restaurang 4%

Lager 7%

Lager 7%

Butik 9%

Butik 9%

Bostäder 1) 9%

Bostäder 1) 10%

Kontor 72%

Kontor 70%

1) Andelen bostäder uppgår till 2 procent beräknat på marknadsvärden.
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1) Andelen bostäder uppgår till 2 procent beräknat på marknadsvärden.
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Valutaexponering

Exponering i utländsk valuta

Per den 31 december 2008 var bruttoexponeringen 56
(51) procent och nettoexponeringen 6 (12) procent på
totala tillgångar i livportföljen.

MSEK

Derivatinstrument
Huvuddelen av handeln med derivatinstrument består
av valuta- och ränteterminer.
I den räntebärande portföljen används ränte
terminer för att rationalisera hanteringen av ränte
risker. Dessutom används derivatinstrument i be
gränsad omfattning inom aktieförvaltningen för att
effektivisera riskhanteringen.
Vid årsskiftet uppgick bruttosumman av det nomi
nella värdet på underliggande instrument av ute
stående derivat till 308,4 (322,0) miljarder svenska
kronor, varav 190,1 (112,2) miljarder svenska kronor
avsåg valutaderivat.

EUR

164

271

GBP

3 397

2 103

HKD

540

1 116

JPY

-1 052

5 468

KRW

1 359

3 002

NOK

130

179

TWD

76

–

Valuta

2007-12-31

CHF

35

2 757

DKK

103

–

USD
Summa utländska valutor
Valutaexponering av totala tillgångar
Bruttoexponering (summa utländska tillgångar)

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är delvis risken för att ett bolag inte kan
betala sina skulder. De finansiella skulder som AMF har
hänför sig till repor och värdepapperslån. Både repor
och värdepapperslån omsätts löpande med kort löp
tid, undantagsvis över en månad. Dessutom matchas
skulderna alltid med lika stora mottransaktioner på till
gångssidan. Därför uppstår ingen väsentlig risk. Upp
följning sker genom att säkerställa att positionerna är
matchade.
För AMFs del är dock den största likviditetsrisken
att ett finansiellt instrument inte kan säljas utan stor
merkostnad. Likviditetsrisken i AMFs portföljer mini
meras genom att placeringar huvudsakligen ska bestå
av noterade värdepapper eller andra finansiella instru
ment med hög likviditet.
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Nettoexponering
2008-12-31

Kreditrisk
Kreditrisk är risken att en motpart inte kan fullfölja sina
åtaganden gentemot AMF. I placeringsriktlinjerna före
skrivs att räntebärande placeringar alltid ska ske med
låg kreditrisk. Emittenters, låntagares och motparters
kreditvärdighet fastställs normalt med hjälp av en ex
tern kreditbedömning. Kreditrisker begränsas genom
limiter per ratingkategori, där rating hämtas från både
Moody’s och Standard & Poor’s. Uppföljning av detta
sker månadsvis. När det gäller hyresgäster sker alltid
en intern kreditbedömning.

9 274

17 575

14 025

32 472

6%

12%

142 427

139 870
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Kreditexponering 2008
Räntebärande
Marknadsvärde

Andel

Valutaderivat
Marknadsvärde

Andel

Aktiederivat
Marknadsvärde

Andel

Totalt
Marknadsvärde

Andel

MSEK

%

MSEK

%

MSEK

%

MSEK

%

125 147

86,7

0

0,0

0

0,0

125 147

86,7

7 204

5,0

4

13,8

0

0,0

7 208

5,0

10 665

7,4

25

86,2

0

0,0

10 690

7,4

1 305

0,9

0

0,0

0

0,0

1 305

0,9

Rating Ba/BB

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Rating B/B och utan rating

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

144 321

100,0

29

100,0

0

0,0

144 350

100,0

Räntebärande
Marknadsvärde

Andel

Valutaderivat
Marknadsvärde

Andel

Aktiederivat
Marknadsvärde

Andel

Totalt
Marknadsvärde

Andel

MSEK

%

MSEK

%

MSEK

%

MSEK

%

107 962

79,0

0

0,0

0

0,0

107 962

78,9

Rating Aa/AA

11 915

8,7

14

10,2

0

0,0

11 929

8,7

Rating A/A

15 028

11,0

122

89,8

0

0,0

15 150

11,1

1 807

1,3

0

0,0

0

0,0

1 807

1,3

Rating Ba/BB

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Rating B/B och utan rating

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

136 712

100,0

136

100,0

0

0,0

136 847

100,0

Rating Aaa/AAA 1)
Rating Aa/AA
Rating A/A
Rating Baa/BBB

1) I räntebärande värdepapper ingår nettot av repor, samtliga med rating
Aaa/AAA. Per 2008-12-31 var 9 606 miljoner kronor utrepat och -9 606
miljoner kronor inrepat. Nettot av dessa är i det närmaste noll.

Kreditexponering 2007

Rating Aaa/AAA 1)

Rating Baa/BBB
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1) I räntebärande värdepapper ingår nettot av repor, samtliga med rating
Aaa/AAA. Per 2007-12-31 var 15 951 miljoner kronor utrepat och -15 915
miljoner kronor inrepat. Nettot av dessa är i det närmaste noll.
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Försäkringsrisker

Stora exponeringar 2008
Exponeringar större än 3 procent av de
totala placeringstillgångarnas
marknadsvärde

Räntebärande

Aktier

Summa

Andel

MSEK

MSEK

MSEK

%

10 877

668

11 545

4,6

Swedbank

8 473

1 388

9 861

3,9

Fannie Mae

8 914

–

8 914

3,5

Svenska Handelsbanken

7 150

976

8 126

3,2

35 414

3 032

38 446

15,2

Räntebärande

Aktier

Summa

Andel

MSEK

MSEK

MSEK

%

9 303

3 812

13 115

4,8

10 396

1 604

12 000

4,3

6 896

2 379

9 275

3,4

26 595

7 795

34 390

12,5

SEB

Totalt

Stora exponeringar 2007
Exponeringar större än 3 procent
av de totala placeringstillgångarnas
marknadsvärde

Nordea
Svenska Handelsbanken
Swedbank
Totalt
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AMFs produkter utgörs av ren ålderspensionsförsäk
ring, med eller utan återbetalningsskydd, i huvudsak
med livsvariga utbetalningar. Bolaget har även tilläggs
produkter i form av premiebefrielseförsäkring och
efterlevandeskydd som är att betrakta som rena risk
produkter.
Generellt kan man dela upp försäkringsrisker i finan
siella risker och risker som rör dödlighet, lång levnad
och sjuklighet.
Den finansiella risken avser bolagets antaganden
om framtida avkastning som ligger till grund för de
garanterade pensionsutbetalningarna. Beloppen är
fastställda baserade på en genomsnittlig framtida
avkastning. När det garanterade pensionsbeloppet
bestäms tillämpas i dagsläget ett ränteantagande som
motsvarar 60 procent av den långa marknadsräntan.
De försäkringstekniska avsättningarna värderas utifrån
de räntekurvor som definierats i Finansinspektionens
föreskrift FFFS 2008:23. Huvuddelen av avsättningar
na värderas med en räntekurva baserad på marknads
räntan för säkerställda bostadsobligationer. Hantering
av den totala ränterisken (tillgångar och skulder) be
skrivs vidare under avsnittet Hög solvens en trygghet
för spararna, se sid 15. Se även not 23.
Försäkringsrisker som rör dödlighet, lång levnad
och sjuklighet består i att utvecklingen blir en annan än
de antaganden som bolaget gjort i sina beräkningar.
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Långlevnadsrisk
För AMF är den största försäkringsrisken att den
genomsnittliga livslängden bland spararna ökar mer än
vad som har antagits i beräkningarna. Som en konse
kvens av den branschgemensamma undersökningen
från 2007 samt analyser av egen statistik har AMF från
och med 2008-12-31 infört nya generationsbaserade
livslängsantaganden. Detta innebär att den förvän
tade livslängden, förutom den försäkrades ålder, även
beror på födelseår. Engångseffekten på de försäkrings
tekniska avsättningarna per 2008-12-31 redovisas
i not 23.

Sjukrisk och dödsfallsrisk
Inom tilläggsprodukterna premiebefrielse och efter
levandeskydd täcker AMF risken för sjuk- och dödsfall.
Dessa produkter utgör en marginell del av bolagets ut
bud med en premieinkomst på 16,5 (15) miljoner kro
nor under året. För att hantera denna typ av produkter
har AMF valt att samarbeta med externa partners som
har specialistkompetens inom dessa områden. Sam
arbetet omfattar riskdelning, produktutveckling, pris
sättning, riskbedömning och skadereglering. För samt
liga av dessa produkter tillämpas riskdelning i form av
proportionell återförsäkring.

Operativa risker
Det finns risker som inte är av direkt affärsmässigt
slag, så kallade operativa risker. De är till skillnad från
de affärsmässiga riskerna mycket sällan ett resultat av
ett medvetet risktagande. Med operativa risker för AMF
menas risken för kvalitativa och kvantitativa förluster
till följd av ej ändamålsenliga eller misslyckade interna
processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa
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händelser. En systematisk hantering av operativa ris
ker är ett bidrag till en god internkontroll i bolaget.
Gemensamt för de operativa riskerna är att de dels
kan medföra en oförutsedd ökning av verksamhetens
driftskostnader och/eller en minskning av dess in
täkter, dels kan resultera i ett minskat anseende och
förtroende hos spararna och marknaden.
Samtliga enheter inom AMF genomför årligen
en självutvärdering av de operativa riskerna i den
egna verksamheten. Enheterna utgår från en bolags
gemensam modell som omfattar sex riskkategorier
med sammanlagt 26 potentiella risktyper.
Identifierade risker med för hög risknivå ska åtgär
das så snabbt som möjligt. Varje verksamhetschef har
ett ansvar för att åtgärda och löpande kontrollera iden
tifierade risker. Den relativa andelen identifierade risker
som kräver någon form av åtgärder för att de ska redu
ceras har legat på en konstant låg nivå under de senaste
fem åren. Rapportering av incidenter är en del av chefsoch medarbetaransvaret på alla nivåer i bolaget.
Under 2008 har en översyn av koncernens konti
nuitetsplaner genomförts. Två krisledningsövningar
har genomförts under året.

Riskkategorier
Personalrisk
Bedrägeri inkl. muta/bestickning
Resurser
Handhavande
Kompetens
Nyckelpersonberoende
Legal risk
Lagar
Avtal
Processrisk
Dokumentation
Ansvar
Felaktig process
Kontroll
Rapportering
Extern risk
Bedrägeri
Leverantör, motpart
Politik/myndighet
Penningtvätt
IT-risk
Hårdvara
Applikation
Kommunikation
IT-säkerhet
Datakvalitet
Fysisk risk
Hot mot person
Skada på lokaler/utrustning
Intrång i lokaler
Lokalförsörjning (el, vatten, värme, kyla)
Katastrof

Risker och riskhantering
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Operativa riskindikatorer
Genom att följa utvecklingen över tiden av vissa nyck
eltal och indikatorer, som direkt eller indirekt ansluter
till de olika riskkategorierna, får AMF en uppfattning
om bolagets operativa riskprofil och förmågan att han
tera den. Diagrammen nedan visar utvecklingen av tre
operativa riskindikatorer. Uppföljningen visar att antal
rapporterade incidenter ligger på en stabil nivå och att
de hanteras tillfredsställande.

Personalomsättning (procent)

Antal rapporterade incidenter

Sjukfrekvens och sjuktal

15

80

2

10

37
20

39

34

2005

2006

3,6

10,6

38

2007

2008

Under 2006 skedde fler incidenter och avvikelser på Internet
tjänsten än normalt. Gjorda systeminvesteringar har därefter
stabiliserat tjänsten.
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Sjuktal, procent

1,5

8,1
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ett gott läge på arbetsmarknaden. För 2008 kan ett
trendbrott noteras vilket sannolikt är en effekt av den
finansiella krisen med åtföljande försämring av arbets
marknaden.
Sjukfrekvens och sjuktal i bolaget är till viss del ett
mått på bolagets förmåga att utveckla och behålla
ett gott arbetsklimat. Enligt bolagets målsättning kan
sjukfrekvensen tillåtas pendla mellan 1 och 1,5 tillfällen. Ett sjuktal i intervallet två till fyra procent kan
anses utgöra ett normalvärde.

Sjukfrekvens, antal

100

0

Risker som resulterar i incidenter eller allvarliga avvi
kelser från normala förhållanden och rutiner i bolagets
verksamhet rapporteras till den centrala riskkontroll
funktionen som följer upp att lämpliga åtgärder vidtas
av verksamhetsansvarig för att återställa ett normalt
förhållande samt eliminera eller minska risken för att
händelsen upprepas.
Medarbetarundersökningar visar att AMF är en att
raktiv arbetsgivare. Den ökade personalomsättningen
i bolaget på senare år är i allt väsentligt en effekt av

0

0
2004
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Antal anställda som slutat under året dividerat med
genomsnittligt antal anställda under året.

2008

1
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Sjukfrekvens = antal sjuktillfällen per årsarbetare
Sjuktal = antal sjuktimmar i förhållande till tillgängliga timmar

0
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Styrelsen och dess arbete
AMFs styrelse utses av ägarna vid årsstämman
som hålls i slutet av maj eller i början av juni varje
år. Styrelsens ordförande utses av årsstämman.
Styrelsen består av elva ordinarie ledamöter. Supp
leanter utses inte. På styrelsesammanträden deltar
två representanter för personalen.
Normalt har styrelsen fyra ordinarie sammanträden
per år. Vid behov äger ytterligare sammanträden rum.
Under 2008 förekom nio protokollförda samman
träden.
Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för
att AMFs verksamhet drivs i enlighet med förekom
mande lagar och föreskrifter. Därutöver har styrelsen
utsett en särskild kommitté och tre utskott:

Ersättningskommittén
I denna ingår styrelsens ordförande och två styrelse
ledamöter. Kommitténs uppgift är att inför behandling
i styrelsen bereda frågor om ersättningar och förmåner
för vd, samt att tillsammans med vd bereda principiella
frågor rörande olika former av förmåner för bolagets
anställda.

Finansutskottet
Här ingår styrelsens ordförande, som även är ordförande i utskottet, samt fyra styrelseledamöter.
Finansutskottet är ett inför styrelsen beredande organ
i frågor som rör bolagets placeringsverksamhet och
finansiella riskhantering samt bolagets arbete med
bolagsstyrningsfrågor i företag där AMF är ägare.
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Försäkringsutskottet
Utskottet består av två av styrelsens ledamöter samt
vd, tillika ordförande i utskottet. Försäkringsutskottet
är ett, inför styrelsen, beredande organ i försäkrings
relaterade frågor av principiell karaktär eller som på
annat sätt är av stor betydelse för bolaget och dess
verksamhet.

Revisionsutskottet
Revisionsutskottet består av styrelsens ordförande,
tillika ordförande i utskottet och två styrelseledamöter.
På utskottets sammanträden deltar bolagets revisorer
och internrevisor. Utskottet är ett inför styrelsen be
redande organ i dess arbete med att kvalitetssäkra
bolagets finansiella rapportering. Revisionsutskottet
följer även bolagets arbete med intern kontroll och
riskhantering.

Bolagsstyrning och intern kontroll
AMF är ett livförsäkringsaktiebolag som formellt inte
omfattas av Svensk kod för bolagsstyrning. Bolaget har
dock valt att i vissa avseenden beakta koden. Ägarna
har avstått från att inrätta en valberedning enligt koden
för val av styrelse och revisorer. Skälet är att bolaget
endast har två ägare, Svenskt Näringsliv och LO, vilka
utser hälften var av styrelseledamöterna. Styrelsen
uppfyller kraven om ledamöters oberoende gente
mot bolaget och bolagsledningen enligt koden, men
inte avseende ledamöters oberoende i förhållande till
större aktieägare.

Då ägarna är lika representerade i bolagets styrelse
och därmed har full insyn i styrelsens arbete, har man
även bedömt att det saknas behov av bolagsstyrnings
rapport och intern kontrollrapport i kodens mening.
När styrelseledamöter ska utses beaktar ägarna
det samlade behovet av kunskap och erfarenhet i
styrelsen för att tillgodose de särskilda krav som ställs
på styrelsen i ett försäkringsaktiebolag med huvud
saklig verksamhet inom tjänstepensionsområdet.

Utvärdering av styrelsens arbete
Under ledning av styrelsens ordförande görs inför varje
ordinarie årsstämma en systematisk och strukturerad
utvärdering av styrelsens arbete.
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Göran Tunhammar

Wanja Lundby-Wedin

Urban Bäckström

Per Bardh

(f 1946)

(f 1952)

(f 1954)

(f 1959)

Landshövding i Skåne.

LO-ordförande.

Vd Svenskt Näringsliv.

LOs vice ordförande och avtalssekreterare.

Styrelseledamot AMF sedan 1990 och
ordförande sedan 2003.

Styrelseledamot AMF sedan 1994.

Styrelseledamot AMF sedan 2006.

Styrelseledamot AMF sedan 2006.

Ordförande i LO sedan 2000 och
förbundets andre ordförande sedan 1994.
Mellan 1987 och 1994 var hon chef för
miljöenheten på Kommunalarbetareförbundet och 1981–1987 ombudsman på
Kommunalarbetareförbundets lokala
avdelning i Stockholm. Arbetade under
perioden 1969–1981 som sjukvårdbiträde
och undersköterska.

Tillträdde som vd för Svenskt Näringsliv
2005. Mellan 2003 och 2005 var Urban
Bäckström verkställande direktör i Skandia
Liv. Under perioden 1994–2002 var han
Riksbankschef samt styrelseledamot och
senare ordförande i Bank for International
Settlements (BIS) i Basel.

Kom till LO 2001, då som ansvarig för förhandlings- och gränsdragningsfrågor inom
förbundet. Valdes till vice ordförande och
avtalssekreterare i juni 2008. Var 2005–
2008 chef för förbundets löne- och välfärdsenhet. Mellan 1999 och 2001 arbetade
Per Bardh med förhandlingsfrågor inom
Industrifacket. Dessförinnan var han central
ombudsman med ansvar för förhandlingsverksamheten inom Fastighetsanställdas
förbund, där han började som lokal
ombudsman i Stockholm.

Göran Tunhammar var 1990–2001 vd i SAF
och till och med september 2003 vd för
Svenskt Näringsliv.

Andra uppdrag
Efter sin tid inom SAF/Svenskt Näringsliv
har Göran Tunhammar haft en rad uppdrag
inom näringslivet. Han är för närvarande
styrelseordförande i bland annat Luftfarts
verket och Arbetsgivarverket samt
styrelseledamot i Pensionsgaranti.

Utbildning
Jur. kand. och fil. kand.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i AFA Livförsäkring,
AFA Sjukförsäkring och AFA Trygghetsförsäkring, IFS (Internationella Fackliga
Samorganisationen), Aftonbladet samt i
socialdemokratiska partiets verkställande
utskott och i partistyrelsen. Ordförande i
EFS (Europeiska Fackliga Samorganisationen) och i styrelsen för Folksam Sak.

Utbildning
Undersköterska.

Urban Bäckström har haft en rad internationella uppdrag, bland annat var han
guvernör i Internationella Valutafonden i
Washington DC och Sveriges representant
i G10-gruppen för finansministrar och
centralbankschefer. Han har även varit
statssekreterare i Finansdepartementet
och Chefsekonom i Moderata Samlingspartiet och Aktiespararna.

Styrelseledamot i AFA Livförsäkring och
Fora AB samt suppleant i styrelsen för AFA
Trygghetsförsäkring.

Andra uppdrag

Utbildning

Vice styrelseordförande i Nasdaq OMX och
styrelseledamot i Institutet för Näringslivs
forskning.

Gymnasium.

Utbildning
Civilekonom.
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Andra uppdrag
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Lennart Nilsson

Lena Westerlund

Håkan Bryngelson

Charlotte Bohman

(f 1941)

(f 1963)

(f 1948)

(f 1954)

Vd Crafoordska stiftelsen.

Chefsekonom LO och enhetschef för
LOs enhet för ekonomisk politik och
arbetsmarknad.

Styrelseledamot AMF sedan 2005.

Vd Bohman Invest AB.

Vd för Vasakronan mellan 1996 och 2008.
Var mellan 1984–1995 vd på LIC Care,
1975–1980 divisionschef LIC Dental,
1976–1980 divisionschef på MoDo och
1973–1976 vd Mekanator.

Styrelseledamot AMF sedan 2006.

Styrelseledamot AMF sedan 2000.
Lennart Nilsson tillträdde som vd för
Crafoordska stiftelsen 2004. Mellan 1986
och 1997 var han vd och koncernchef
för Cardo AB. Under åren 1965 till 1978
arbetade han inom Kockums Industrier
och 1978–1986 som vd för ett flertal
börsnoterade bolag.

Andra uppdrag
Lennart Nilsson har många års erfarenhet
från styrelsearbete och är idag styrelseordförande i Högskolan i Kalmar, Erik Philip
Sörenssons stiftelse och Tacticus AB och
vice ordförande i AB Cardo samt styrelseledamot i bland annat AB Industrivärden
och Crafoordska stiftelsen.

Utbildning
Civilingenjör. Ekonomie hedersdoktor vid
Lunds Universitet.
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Styrelseledamot AMF sedan 2008.
Lena Westerlund är chefsekonom på LO
sedan hösten 2008. Hon anställdes på
organisationen 1995 som makroekonom
med inriktning på internationell ekonomi.
År 1999-2001 var Lena politisk sakkunnig
vid Finansdepartementet. Lena står
bakom en rad publikationer i internationell
ekonomi och arbetsmarknadspolitik.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i AMF Fonder AB och
Skatteverkets insynsråd, samt ledamot
i Economic Policy Working Group i Trade
Union Advisory Committee (TUAC) till
OECD.

Utbildning
Internationell ekonomexamen och forskarkurser i ekonomisk geografi vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Andra uppdrag
Styrelseordförande i Almega samt Almega
tjänsteförbunden och styrelseledamot i
Svenskt Näringsliv samt Volvo Aero AB.

Utbildning
Civilingenjör.

Charlotte Bohman är vd på Bohman Invest
AB. Tidigare var hon under 10 år vd på
Fanérkompaniet, ett familjeföretag i träbranschen som ingår Bohman-gruppen.
Hon har också arbetat som marknads- och
försäljningschef på Minolta i 10 år. Mellan
1977 och 1984 arbetade hon på Reserve
Bank i Australien, Näringsfrihetsombudsmannen, Texaco och Elajo.

Andra uppdrag
Vice ordförande i Trä- och Möbelindustriförbundets styrelse, styrelseledamot i
Ratio, Arbio och Utrikeshandelsföreningen.

Utbildning
Civilekonom.
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Göran Larsson

Ellen Nygren

Hans Gidhagen

(f 1951)

(f 1966)

(f 1954)

LO-ombudsman med ansvar för
avtalsfrågor.

LO-ombudsman med ansvar för
försäkrings- och pensionsfrågor.

Pensionsexpert Svenskt Näringsliv.

Styrelseledamot AMF sedan 2008.

Styrelseledamot AMF sedan 2005,
suppleant 2004–2005.

Göran Larsson anställdes på LO som
ombudsman 1998. Han var tidigare
ombudsman på Grafiska Fackförbundet
och har också arbetat många år i den
grafiska branschen. Hans nuvarande
arbetsuppgifter omfattar samordning av
kollektivavtalsfrågor på LOs Arbetslivsenhet.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Fora AB, styrelseledamot
i LO-TCO Rättsskydd AB.

Utbildning
Medie- och kommunikationsvetenskap.

Mellan 1996 och 2000 arbetade Ellen
Nygren som utredare på LO och är sedan
2004 LO-ombudsman med ansvar
för försäkrings- och pensionsfrågor.
Dessförinnan var hon politiskt sakkunnig
hos arbetslivsminister Hans Karlsson,
ombudsman/jurist vid PTK mellan 2001
och 2003, arbetade i vd-staben på Fora AB
2000–2001 och som rehabiliteringssamordnare på Försäkringskassan 1995–1996.

Andra uppdrag
Styrelseledamot i Fora AB, styrelseledamot
i AFA Livförsäkring, suppleant i AFA Trygghetsförsäkring och suppleant i styrelsen
för AFA Sjukförsäkring.

Utbildning
Jur. kand.

Styrelseledamot AMF sedan 2002,
suppleant 2000–2002.
Har sedan 1991 arbetat som Svenskt
Näringslivs expert/förhandlare på
försäkringsområdet, främst med kollektiv
avtalade försäkringar. Är ledamot av
Pensionsnämnden för Avtalspension
SAF-LO, ITP-nämnden samt Försäkringsnämnden för arbetsmarknadsförsäkringar.
Är medlem i Business Europe’s arbetsgrupp för social trygghet och nätverket
European Pensions Conference. Tidigare
var Hans Gidhagen försäkringsjurist på
SPP (numera Alecta) och dessförinnan
avdelningschef på KPA.

Andra uppdrag
Styrelseledamot AFA Sjukförsäkring,
Försäkringsbolaget Pensionsgaranti,
Fora AB, Collectum AB, PRI och Svenskt
Näringslivs försäkringsinformation, samt
suppleant i AFA Livförsäkringsaktiebolag.

Utbildning
Jur. kand.
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Resultaträkning
Koncernen
MSEK

Not

2008

2007

14 130

13 682

TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE
Premieinkomst

2

Premieinkomst före avgiven återförsäkring
Premier för avgiven återförsäkring

-13

-12

14 117

13 670

-22 394

12 801

1 278

1 227

Resultat av kapitalförvaltning
Nettoresultat av förvaltade tillgångar och skulder

3

Hyresintäkter
Provisionsintäkter Fondförvaltning
Kapitalförvaltningskostnader

4

Driftskostnader Fastigheter
Övriga tekniska intäkter

103

121

-362

-266

-410

-408

-21 785

13 475

4

0

-5 760

-5 469

1

1

-26

-22

Försäkringsersättningar
Utbetalda försäkringsersättningar

9

Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
Förändring i avsättning för oreglerade skador
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel

-2

4

-5 787

-5 486

-34 841

6 845

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar för egen räkning
Livförsäkringsavsättning

23

Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk
Driftskostnader

25
10, 33

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat

0

0

2 228

-1 590

-32 613

5 255

-647

-595

-46 711

26 319

ICKE-TEKNISK REDOVISNING
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat
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-46 711

26 319

Avkastningsskatt och kupongskatt

12

-1 622

-1517

Inkomstskatt

12

-6

-10

-1 628

-1 527

-48 339

24 792

ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning
Koncernen
MSEK

Not

2008-12-31

2007-12-31

13

34

18

14

19 180

20 246

TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
IT-system
Placeringstillgångar
Byggnader och mark
Andra finansiella placeringstillgångar
Aktier och andelar

16, 19

87 183

116 946

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

16, 17

143 915

134 319

Övriga lån
Derivat
Övriga finansiella placeringstillgångar

16

0

0

16, 17

2 996

493

16

22 919

29 538

276 193

301 542

11 891

14 118

Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
Fondförsäkringstillgångar

16, 19

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Livförsäkringsavsättning

1

1

Avsättning för oreglerade skador

6

8

7

9

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring
Fordringar hos försäkringstagare
Övriga fordringar

16, 20

3

3

409

780

412

783

Andra tillgångar
Materiella tillgångar

21

Kassa och bank
Övriga tillgångar

7

5

3 232

1 474

4

3

3 243

1 482

2 508

2 425

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränte- och hyresintäkter
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
SUMMA TILLGÅNGAR
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22

22

23

2 530

2 448

294 310

320 400
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Balansräkning, forts.
Koncernen
MSEK

Not

2008-12-31

2007-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital
Aktiekapital (300 aktier à nominellt 10 000 kronor)
Balanserade vinstmedel
Summa

3

3

8 085

37 425

8 088

37 428

Preliminärt fördelat kapital

107 871

137 069

Totalt eget kapital

115 959

174 497

99 966

Skulder
Försäkringstekniska avsättningar
Livförsäkringsavsättning

23

134 807

Avsättning för oreglerade skador

24

120

98

134 927

100 064

11 964

14 192

22

20

1

1

4

5

Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk
Fondförsäkringsåtaganden

25

Avsättning för andra risker och kostnader
Övriga avsättningar
Depåer från återförsäkrare
Andra skulder
Skulder avseende direkt försäkring
Skulder avseende återförsäkring
Derivat
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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16, 17
26
27

3

3

6 368

1 028

24 767

30 290

31 142

31 326

295

300

294 310

320 400
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Förändringar i eget kapital
Koncernen
2007

Preliminärt fördelat kapital2)

MSEK
Ingående eget kapital

Aktiekapital

Balanserade vinstmedel

Förmånsbestämda

Avgiftsbestämda

Total

3

53 006

11 363

92 346

156 718

Summa redovisade intäkter och kostnader

24 792

Ökning av fördelat kapital till de försäkrade

-38 552

24 792
38 552

Utbetalningar i tillägg till garanterade belopp

-1 533

Premiereduktion
Utbetalt till försäkringstagare
Omvärdering av ej garanterade åtagande

-3 179

-2 136

-2 136

-1 698
3

-123

123
9 953

2008

127 116

174 497

Preliminärt fördelat kapital2)

MSEK
Ingående eget kapital

Aktiekapital

Balanserade vinstmedel

Förmånsbestämda

Avgiftsbestämda

Total

3

37 425

9 953

127 116

174 497

Summa redovisade intäkter och kostnader
Minskning av fördelat kapital till de försäkrade

-1 698

37 425

1)

Utgående eget kapital

-48 339

-48 339

23 659

3)

Utbetalningar i tillägg till garanterade belopp

-23 659
-1 439

Premiereduktion
-4 220

Omvärdering av ej garanterade åtagande 1)
Utgående eget kapital 4)

3

-440

440
8 954

Preliminärt fördelat kapital och balanserade vinstmedel utgör tillsammans
konsolideringsfond och årets resultat enligt ÅRFL.

Fördelning till försäkrade, utbetalning till försäkringstagare efter beslut av sty
relsen eller förlusttäckning. Balanserade vinstmedel består av följande delar:
– Balanserat resultat från fondförsäkring och riskförsäkring.

1) Omvärdering av pensionstillägg görs med motsvarande ränta som för de
garanterade beloppen och påverkar därmed storleken på det preliminärt
fördelade kapitalet inom förmånsbestämd försäkring.

– Balanserat resultat från dotterföretag.

2) Preliminärt fördelat kapital, se Definitioner sid 86.

– Kollektiv konsolidering som är skillnaden mellan den traditionella försäk
ringsrörelsens tillgångar värderade till verkligt värde och åtagandena inom
den traditionella försäkringsrörelsen, garanterade och ej garanterade.

3) Andelen preliminärt fördelat kapital minskar p g a ökningen i försäkrings
tekniska avsättningar.
4) För händelser efter balansdagen se not 35.

-3 807
-2 172
-4 220

8 085

Inom Balanserade vinstmedel redovisas övrigt riskkapital. Balanserade vinst
medel kan användas till följande:

– Särskilda Pensionsmedel (SPM) beskrivna i not 34, närstående.

-2 368
-2 172

Utbetalt till försäkringstagare

AMF Årsredovisning 2008

-1 646

98 917

115 959
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Kassaflödesanalys
Koncernen
MSEK

2008

2007

-46 711

26 319

-2 172

-2 136

34 252

-4 293

Den löpande verksamheten
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Tilldelad återbäring premiereduktion
1)

2 376

- 2 230

Värdeförändringar på aktier

50 618

-2 241

Värdeförändringar obligationer och andra
räntebärande värdepapper

-16 239

34

-2 503

144

Värdeförändringar på byggnader och mark

Derivat

Värdeförändringar i placeringstillgångar för vilka
försäkringstagaren bär risk

4 450

182

Värdeförändringar övriga placeringstillgångar

Kursdifferenser

-8 895

-86

Värdeförändringar placeringstillgångar

32 635

-5 237

57

-3

Utbetalningar i tillägg till garanterade belopp från preliminärt
fördelat kapital

-3 807

-3 179

Avskrivningar

Utbetalt till försäkringstagare från balanserade vinstmedel

-4 220

-1 698

Nedskrivningar

Betald skatt

-1 596

-1 542

Övrigt

Avsättningar
Övrigt

2)

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring
i tillgångar och skulder
Förändring placeringstillgångar, netto
Förändring placeringstillgångar för vilka
försäkringstagarna bär risk, netto
Förändring övriga rörelsefordringar

3)

3 993

8 327

-346

-5 044

-2 223

-1 773
-941

98

83

1 778

652

Investering i immateriella och materiella tillgångar, netto

-20

-20

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-20

-20

0

0

1 758

632

Likvida medel vid årets början

1 474

842

Årets kassaflöde

1 758

632

Likvida medel vid årets slut

3 232

1 474

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE

0
-4 293

2

3

54

0

1

-6

57

-3

3) Förändring i placeringstillgångar, netto
Byggnader och mark

-1 364

591

Placering i aktier och andelar

-11 627

16 175

Placering i obligationer och andra
räntebärande värdepapper

13 963

-26 362

0

0

-2 313

4 352

995

200

-346

-5 044

Under perioden betald ränta

-1 221

-2 020

Under perioden erhållen ränta

6 675

5 835

4 507

4 667

Placering i övriga lån
Placering i derivat

Förändring i likvida medel

0
34 252

2) Justering för övriga poster som ej ingår
i kassaflödet

Justering för övriga poster som ej ingår i kassaflödet

256

Förändring övriga rörelseskulder

AMF Årsredovisning 2008

2007

1) Värdeförändringar placeringstillgångar

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Värdeförändringar i placeringstillgångar

2008

MSEK

Övriga finansiella placeringstillgångar
Förändring placeringstillgångar, netto
Upplysning om betalda och erhållna räntor

Upplysning om erhållna utdelningar
Under perioden erhållna utdelningar
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Resultaträkning
Moderbolaget
MSEK

Not

2008

2007

14 130

13 682

TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE
Premieinkomst

2

Premieinkomst före avgiven återförsäkring
Premier för avgiven återförsäkring
Kapitalavkastning, intäkter

6

-13

-12

14 117

13 670

28 501

27 979

Orealiserade vinster på placeringstillgångar
Värdeökning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk

7

73

93

Värdeökning på övriga placeringstillgångar

8

8 933

1 870

9 006

1 963

4

0

-5 760

-5 469

1

1

-26

-22

Övriga tekniska intäkter
Försäkringsersättningar
Utbetalda försäkringsersättningar

9

Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
Förändring i avsättning för oreglerade skador
Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel

-2

4

-5 787

-5 486

-34 841

6 845

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar för egen räkning
Livförsäkringsavsättning

23

Före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk
Driftskostnader
Kapitalavkastning, kostnader

25

0

0

2 228

-1 590

-32 613

5 255

10, 33

-588

-539

11

-2 802

-2 725

Orealiserade förluster på placeringstillgångar
Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk

7

-4 523

-275

Värdeminskning på övriga placeringstillgångar

8

-51 205

-14 019

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat

-55 728

-14 294

-45 890

25 823

-45 890

25 823

ICKE-TEKNISK REDOVISNING
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Skatt

AMF Årsredovisning 2008

ÅRETS RESULTAT

12

-1 623

-1 517

-47 513

24 306
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Resultatanalys
Moderbolaget
2008
MSEK

Tjänstepension
Total

Förmånsbestämd

Övrig försäkring

Avgiftsbestämd

Fondförsäkring

Tjänsteanknuten pbf
och sjukförsäkring

Individuell traditionell försäkring

Individuell fondförsäkring

LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT
Premieinkomst
Kapitalavkastning, intäkter

14 117

0

11 593

2 167

3

248

106

28 501

3 909

23 793

636

0

140

23

0

67

0

0

6

8 933

1 225

7 664

0

0

44

0

4

0

1

0

3

0

0

-5 759

-2 150

-3 036

-530

0

-23

-20

-28

-8

-20

0

0

0

0

-34 841

2 436

-37 032

0

0

-245

0

2 228

0

0

2 157

0

0

71

Orealiserade vinster på placeringstillgångar
Värdeökning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
Värdeökning på övriga placeringstillgångar
Övriga tekniska intäkter

73

Försäkringsersättningar
Utbetalda försäkringsersättningar
Förändring i avsättning för oreglerade skador
Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar
Livförsäkringsavsättning
Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk
Återbäring och rabatter
Driftskostnader
Kapitalavkastning, kostnader

0

0

0

0

0

0

0

-588

-9

-464

-73

-1

-28

-13

-2 802

-384

-2 404

0

0

-14

0

-177

Orealiserade förluster på placeringstillgångar
Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren
bär placeringsrisk
Värdeminskning på övriga placeringstillgångar
Övriga tekniska kostnader
LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT

-4 523

0

0

-4 346

0

0

-51 205

-7 023

-43 930

0

-1

-251

0

0

0

0

0

0

0

0

-45 890

-2 004

-43 835

78

4

-129

-4

-45 890

-2 004

-43 835

78

4

-129

-4

-1 623

-230

-1 297

-85

-1

-7

-3

-47 513

-2 234

-45 132

-7

3

-136

-7

134 807

14 509

119 119

0

0

1 179

0

120

43

67

0

8

2

0

134 927

14 552

119 186

0

8

1 181

0

ICKE-TEKNISK REDOVISNING
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Skatt
ÅRETS RESULTAT
Försäkringstekniska avsättningar
Livförsäkringsavsättningar
Avsättning för oreglerade skador
Summa försäkringstekniska avsättningar
Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka
försäkringstagaren bär risk

AMF Årsredovisning 2008

Fondförsäkringsåtaganden

11 964

0

0

11 554

0

0

410

Summa

11 964

0

0

11 554

0

0

410

163 253

21 563

141 652

84

1

-6

-41

Konsolideringsfond
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Balansräkning
Moderbolaget
MSEK

Not

2008-12-31

2007-12-31

13

34

18

14

13 919

15 377

15

4 028

3 812

TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
IT-system
Placeringstillgångar
Byggnader och mark
Placeringar i koncernföretag
Aktier och andelar i koncernföretag
Andra finansiella placeringstillgångar
Aktier och andelar

16, 17

87 146

116 895

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

16, 17

143 915

134 319

16

0

0

Övriga lån
Derivat
Övriga finansiella placeringstillgångar

16, 17

2 996

493

16

22 919

29 538

274 923

300 434

11 891

14 118

Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
Fondförsäkringstillgångar

16, 19

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Livförsäkringsavsättning

1

1

Avsättning för oreglerade skador

6

8

7

9

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring
Fordringar hos försäkringstagare
Övriga fordringar

16, 20

3

3

1 348

794

1 351

797

Andra tillgångar
Materiella tillgångar

21

Kassa och bank
Övriga tillgångar

7

5

3 206

1 433

3

3

3 216

1 441

2 508

2 425

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränte- och hyresintäkter
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

AMF Årsredovisning 2008

SUMMA TILLGÅNGAR

22

59

18

2 567

2 443

293 989

319 260
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Balansräkning, forts.
Moderbolaget
MSEK

Not

2008-12-31

2007-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget Kapital
Aktiekapital (300 aktier)
Konsolideringsfond
Årets resultat

3

3

163 253

149 146

-47 513

24 306

115 743

173 455
99 966

Försäkringstekniska avsättningar
Livförsäkringsavsättning

23

134 807

Avsättning för oreglerade skador

24

120

98

134 927

100 064

11 964

14 192

19

17

1

1

Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk
Fondförsäkringsåtaganden

25

Avsättning för andra risker och kostnader
Övriga avsättningar
Depåer från återförsäkrare
Skulder
Skulder avseende direkt försäkring

4

5

Skulder avseende återförsäkring

3

3

Derivat

16, 17

6 368

1 028

Övriga skulder

26

24 710

30 246

31 085

31 282

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

27

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

250

249

293 989

319 260

POSTER INOM LINJEN
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder
och såsom avsättningar redovisade förpliktelser

28

171 070

129 026

Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter

29

2 662

924

Ansvarsförbindelser

30

75

59

Inga

Inga

Åtaganden
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Förändringar i eget kapital
Moderbolaget
2007

Aktiekapital

Konsolideringsfond

Årets resultat

Totalt

3

132 307

23 852

156 162

23 852

-23 852

0

MSEK
Ingående eget kapital enligt
föregående års årsredovisning
Föregående års vinstdisposition
Under räkenskapsåret tilldelad återbäring
Pensionstillägg/Individuell återbäring 1)

-3 179

-3 179

Premiereduktion

-2 136

-2 136

Transaktioner med närstående 2)

-1 698

-1 698

Årets resultat
Utgående balans moderbolaget

2008

24 306

24 306

3

149 146

24 306

173 455

Aktiekapital

Konsolideringsfond

Årets resultat

Totalt

3

149 146

24 306

173 455

24 306

-24 306

0

MSEK
Ingående eget kapital enligt
föregående års årsredovisning
Föregående års vinstdisposition
Under räkenskapsåret tilldelad återbäring
Pensionstillägg/Individuell återbäring 1)

-3 807

-3 807

Premiereduktion

-2 172

-2 172

Transaktioner med närstående

-4 220

2)

Årets resultat
Utgående balans moderbolaget
1) Se vidare not 9.
2) Se vidare not 34.
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3

163 253

-4 220
-47 513

-47 513

-47 513

115 743
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Kassaflödesanalys
Moderbolaget
MSEK

2008

2007

-45 890

25 823

-2 172

-2 136

33 437

-3 844

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Tilldelad återbäring premiereduktion

1 561

-1 783

Värdeförändringar på aktier

50 618

-2 239

Värdeförändringar obligationer och andra
räntebärande värdepapper

1)

-16 239

34

-2 503

144

0

0

33 437

-3 844

Värdeförändringar på byggnader och mark

Derivat

Värdeförändringar i placeringstillgångar för
vilka försäkringstagaren bär risk

4 450

182

Värdeförändringar övriga placeringstillgångar

Kursdifferenser

-8 895

-86

Värdeförändringar placeringstillgångar

Avsättningar

32 635

-5 237

57

-3

Utbetalningar i tillägg till garanterade belopp från konsolideringsfond

-3 807

-3 179

Utbetalt till försäkringstagare från konsolideringsfond

-4 220

- 1 698

-1 591

-1 532

Övrigt

2)

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring i tillgångar och skulder
Förändring placeringstillgångar, netto
Förändring placeringstillgångar för vilka
försäkringstagarna bär risk, netto
Förändring övriga rörelsefordringar
Förändring övriga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

3)

4 004

8 290

631

-5 007

-2 223

-1 773

-710

-947

91

88

1 793

651

Investering i immateriella och materiella tillgångar, netto

-20

-20

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-20

-20

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

1 773

631

ÅRETS KASSAFLÖDE

Avskrivningar
Nedskrivningar
Övrigt

2

3

54

0

1

-6

57

-3

Byggnader och mark

-157

665

Placering i koncernföretag

-216

-44

Placering i aktier och andelar

-1 1641

16 182

Placering i obligationer och andra
räntebärande värdepapper

13 963

-26 362

0

0

Justering för övriga poster som ej ingår i kassaflödet

Placering i övriga lån
Placering i derivat

-2 313

4 352

Övriga finansiella placeringstillgångar

995

200

Förändring placeringstillgångar, netto

631

-5 007

Under perioden betald ränta

-1 221

-2 020

Under perioden erhållen ränta

6 675

5 835

4 507

4 667

Upplysning om betalda och erhållna räntor

Förändring i likvida medel
Likvida medel vid årets början

1 433

802

Årets kassaflöde

1 773

631

3 206

1 433

Likvida medel vid årets slut

2) Justering för övriga poster som ej ingår
i kassaflödet

3) Förändring i placeringstillgångar, netto

Investeringsverksamheten

AMF Årsredovisning 2008

2007

1) Värdeförändringar placeringstillgångar

Den löpande verksamheten

Värdeförändringar i placeringstillgångar

2008

MSEK

Upplysning om erhållna utdelningar
Under perioden erhållna utdelningar
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Noter

Kapitel
Noter
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Not 1. Redovisningsprinciper
1 Allmän information
AMF Pensionsförsäkring AB, är ett svenskt livför
säkringsaktiebolag med säte i Stockholm.
Koncernredovisningen och årsredovisningen för det
räkenskapsår som slutar den 31 december 2008 har
godkänts för publicering av styrelsen den 19 februari
2009 och kommer att föreläggas årsstämman för fast
ställande den 4 juni 2009.

2 Redovisningsprinciper i koncernen
2.1 Grund för rapporternas upprättande

Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med In
ternational Financial Reporting Standards (IFRS) utgiv
na av International Accounting Standards Board (IASB)
samt tolkningsuttalanden från International Financial
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) så som
de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning
inom EU. Här inkluderas även International Accounting
Standards (IAS) utgivna av IASBs föregångare Inter
national Accounting Standards Committee (IASC)
samt tolkningsuttalanden från IFRICs föregångare
Standing Interpretations Committee (SIC).
Vidare tillämpas Lag om årsredovisning i försäk
ringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens före
skrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäk
ringsföretag, FFFS 2008:26 samt Rådet för finansiell
rapportering, RFR, rekommendation RFR 1.1 Komplet
terande redovisningsregler för koncerner.
2.2 Tillämpning av nya eller reviderade IFRS-standarder
och tolkningar
2.2.1 Nya och ändrade standarder från IASB och uttalanden från IFRIC från och med 1 januari 2008
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Av de nya standarder och tolkningar som träder i kraft
den 1 januari 2008 eller senare har följande bedömts
kunna påverka AMFs koncernredovisning

IAS 39 och IFRS 7 (tillägg) – Omklassificering av finansiella instrument (Godkänd av EU 15 oktober 2008)

Tilläggen innebär att vissa finansiella tillgångar får om
klassificeras från en kategori till en annan.
AMF har inte omklassificerat några finansiella till
gångar under 2008 utan tillämpar samma redovis
ningsprinciper som tidigare.
2.2.2 Framtida redovisningsprinciper. Nya och ändrade
standarder från IASB och uttalanden från IFRIC att
tillämpas från den 1 januari 2009 eller senare

Av de nya standarder och tolkningar som träder i kraft
efter 2008 har följande bedömts kunna påverka AMFs
framtida koncernredovisning.
IFRS 3R Rörelseförvärv och IAS 27R Koncernredovisning
och separata finansiella rapporter. (Förväntas godkännas av EU i 2 kv 2009)

IFRS 3R inför ett antal förändringar i redovisningen
av rörelseförvärv för räkenskapsår som påbörjas 1 juli
2009 eller senare, vilket kommer att påverka storleken
på redovisad goodwill, rapporterat resultat i den period
som förvärvet genomförs samt framtida rapporterade
resultat.
IAS 27R kräver att förändringar i ägarandelar i
ett dotterbolag, där majoritetsägaren inte tappar
bestämmande inflytande, redovisas som eget kapitaltransaktioner.
AMF gör bedömningen att standarderna IFRS 3R
och IAS 27R inte omgående kommer att påverka AMFs
finansiella rapporter.
IFRS 8 – Rörelsesegment – (Godkänd av EU 21
november 2007)

Denna standard innehåller upplysningskrav avseende
koncernens rörelsesegment och ersätter kravet att

definiera primära och sekundära segment baserat
på rörelsegrenar och geografiska områden enligt
IAS 14. Den nya standarden kräver istället att segment
information presenteras utifrån ledningens perspektiv,
vilket innebär att den presenteras på det sätt som
används i den interna rapporteringen.
AMF avser inte att tillämpa standarden då tillämp
ning är frivillig för bolag som inte har värdepapper upp
tagna till allmän handel.
Omarbetad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
(Godkänd av EU 17 december 2008)

Standarden delar upp förändringar i eget kapital till
följd av transaktioner med ägare och andra föränd
ringar. Rapporten över förändringar i eget kapital
kommer endast att innehålla detaljer avseende ägar
transaktioner. Andra förändringar än ägartransaktio
ner i eget kapital presenteras på en rad i rapporten
över förändringar i eget kapital. Därutöver introduce
rar standarden begreppet ”rapport över totalresultat
för perioden” som visar alla poster avseende intäkter
och kostnader, antingen i en enskild rapport, eller i två
sammanhängande rapporter
AMF bedömer att tillämpningen av den ändrade
standarden inte kommer ha någon större effekt på
koncernens finansiella rapporter.
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IAS 40 Förvaltningsfastigheter, del av IASBs improvement projekt (Godkänd av EU 23 januari 2009)

med modellens avkastningskrav (summan av riskfri
ränta och riskpremie).

Standarden är omarbetad så att även fastigheter under
uppförande eller utveckling omfattas och ska klassi
ficeras som förvaltningsfastighet om de i framtiden
ska användas som sådana.
AMF bedömer att förändringen inte kommer ha
någon påverkan på AMFs redovisning.

2.4 Upplysningar om risker och kapital

2.3 Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Väsentliga uppskattningar har gjorts vid fastställande
av antaganden inom områdena förvaltningsfastigheter
och aktuariella beräkningar under året. Dessutom har
metodförändring gjorts avseende värderingsränta, se
not 23. De antaganden som används beskrivs i respek
tive not.
Väsentliga bedömningar vid tillämpning av redo
visningsprinciper har gjorts att inte konsolidera egna
fonder och val att redovisa merparten av finansiella
instrument till verkligt värde via resultaträkningen.
Bedömning har gjorts att samtliga försäkringsavtal
har betydande försäkringsrisk och att diskretionära
delar i försäkringsavtal har valts att redovisa inom eget
kapital. Bedömningarna redogörs för i redovisnings
principerna nedan.
2.3.1 AMF Fonder AB

Fondbolagets marknadsvärde inkluderas i moder
bolagets Totalavkastningstabell (under svenska aktier)
från och med 2007.
Modellen som används för värdering är en Discoun
ted Cash Flow-modell där framtida kassaflöde base
ras på prognoser över Förvaltat kapital, Intäkter och
Kostnader. Det fria kassaflödet nuvärdesberäknas
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Upplysningar om hantering av finansiella risker, för
säkringsrisker och kapital framgår av avsnittet Risker
och Riskhantering på sidan 16 och framåt samt not 23,
Livförsäkringsavsättning.
2.5 Koncernredovisning

Koncernen omfattar AMF samt de bolag där AMF har
bestämmande inflytande (kontroll). Bestämmande in
flytande innebär rätten att utforma ett företags eller en
verksamhets finansiella och operativa strategier i syfte
att erhålla ekonomiska fördelar.
Fondförsäkringstagarna i AMF väljer att investera i
olika fonder. AMF köper andelar i de av kunderna valda
fonderna. AMF kan därigenom, för sina kunders räkning
komma att stå som ägare till mer än 50 procent av an
delarna i fonder, som man själv förvaltar. På grund av de
legala regelverk som omgärdar fondverksamhet anser
AMF att man inte har rätt att utforma fondernas finan
siella och operativa strategier i syfte att erhålla ekono
miska fördelar. Detta gäller oavsett om man äger mer
eller mindre än 50 procent av andelarna i fonderna. Det
är försäkringstagarna som bär hela placeringsrisken i
fonderna och inte AMF. Försäkringstagarna erhåller
därmed den avkastning reducerad med skatter och
avgifter som fonderna genererar. AMF erhåller enbart
avgifter, till marknadsmässiga villkor, för förvaltningen
av fonderna. AMF gör den samlade bedömningen att
fonder som man förvaltar inte ska konsolideras. De
andelar som koncernen, för sina kunders räkning, inne

har i dessa fonder redovisas dock i balansräkningen
som tillgång respektive skuld för fondförsäkrings
åtaganden.
Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvs
metoden, vilket innebär att vid förvärv värderas till
gångar och skulder i ett dotterbolag till verkligt värde
på transaktionsdagen. Om anskaffningskostnaden
överstiger de identifierbara nettotillgångarnas verkliga
värde redovisas denna del som goodwill. Om de identi
fierbara nettotillgångarna understiger anskaffnings
värdet redovisas mellanskillnaden direkt i resultat
räkningen. Resultat från verksamheten i dotterbolag
som förvärvats eller avyttrats under året tas upp i
koncernredovisningen från förvärvstidpunkten respek
tive fram till den tidpunkt när moderbolaget upphör att
ha ett bestämmande inflytande. Alla koncerninterna
transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader
elimineras vid konsolidering.
2.6 Omräkning av utländsk valuta

De finansiella rapporterna presenteras i svenska
kronor, vilket är koncernens rapporteringsvaluta
och även funktionell valuta för moderbolaget. Trans
aktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor
med den valutakurs som gäller på transaktionsdagen.
På balansdagen räknas tillgångar och skulder i utländsk
valuta om till svenska kronor till balansdagskursen.
Valutakursresultat som uppstår vid omräkningarna
redovisas i resultaträkningen under ”Nettoresultat av
förvaltade tillgångar och skulder”.
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2.7 Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar är identifierbara icke-monetära
tillgångar utan fysisk form. Dessutom ska kontroll över
tillgången kunna påvisas, vilket innebär att man har
förmågan att säkerställa att framtida ekonomiska för
delar från den kommer företaget till del.
Immateriella tillgångar redovisas i balansräkningen
endast om det är troligt att de förväntade framtida
ekonomiska fördelarna som kan hänföras till tillgången
kommer att tillfalla koncernen samt om tillgångens an
skaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Vid första redovisningstillfället värderas immate
riella tillgångar till anskaffningsvärde och därefter till
anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella acku
mulerade avskrivningar och ackumulerade nedskriv
ningar.
Immateriella tillgångarna har begränsad nyttjande
period och skrivs av linjärt över den fastställda
nyttjandeperioden. Nedskrivning prövas när händel
ser eller förändringar i förhållanden indikerar att det
redovisade värdet inte är återvinningsbart.
Vid en indikation att tillgångens värde kan ha mins
kat fastställs återvinningsvärdet. En nedskrivning sker
om det redovisade värdet överstiger återvinnings
värdet.
2.8 Förvaltningsfastigheter
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Samtliga fastigheter i koncernen klassificeras som
förvaltningsfastigheter då de innehas i syfte att gene
rera hyresintäkter eller värdestegring eller en kombi
nation av dessa.
Förvaltningsfastigheter redovisas initialt till an
skaffningsvärde, vilket inkluderar till förvärvet direkt
hänförbara utgifter. Efter den initiala redovisningen

redovisas förvaltningsfastigheter till verkligt värde på
balansdagen definierat som det bedömda marknads
värdet. För att bedöma marknadsvärdet görs en extern
värdering av samtliga fastigheter vid årsskiftet. Detta
kompletteras med interna värderingar av samtliga
fastigheter vid halvårsskiftet. Värderingarna utförs i
enlighet med av SFI – Svenskt Fastighetsindex – utgivna
riktlinjer, se not 14.
Tillkommande utgifter aktiveras när det är sanno
likt att framtida ekonomiska fördelar förknippade med
tillgången kommer att erhållas och utgiften kan fast
ställas med tillförlitlighet. Mer omfattande underhålls
åtgärder och större hyresgästanpassningar aktiveras
om de ger en framtida ekonomisk fördel jämfört med
före åtgärden. Utgifter för reparation och underhåll
resultatförs löpande i den period de uppstår.
Nettot av värdeförändringar, såväl realiserade
som orealiserade, redovisas på raden Nettoresultat
från förvaltade tillgångar och skulder. Fastigheternas
hyresintäkter och driftskostnader redovisas på egna
rader i resultaträkningen.
Fastighetsköp och fastighetsförsäljningar redovisas
i samband med att risker och förmåner som förknippas
med äganderätten övergår till köparen eller säljaren,
vilket normalt sker på tillträdesdagen.
2.9 Finansiella tillgångar och skulder
2.9.1 Inledning

Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som
ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en
finansiell skuld eller egetkapitalinstrument i ett annat
företag.
Finansiella instrument klassificeras i olika kategorier,
beroende på avsikten med förvärvet av den finansiella
tillgången eller skulden. AMF använder kategorierna

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen, lån och fordringar, finansiella skul
der värderade till verkligt värde via resultaträkningen
samt finansiella skulder värderade till upplupet
anskaffningsvärde. Klassificeringen bestäms vid den
ursprungliga anskaffningstidpunkten.
Affärsdagsredovisning tillämpas för samtliga fi
nansiella tillgångar och skulder. AMF tillämpar inte
säkringsredovisning. Genom redovisning till verkligt
värde kan dock ekonomisk säkring återspeglas i redo
visningen.
Eftersom AMF tillämpar affärsdagsredovisning upp
kommer fordringar och skulder relaterade till ej likvide
rade värdepappersaffärer. När AMF säljer värdepapper
tas värdepappret bort från balansräkningen på affärs
dagen och vinst/förlust redovisas i resultaträkningen.
Från affärsdag till likviddag bokas en fordran upp på
köparen under Övriga fordringar. När AMF köper värde
papper redovisas värdepappret i balansräkningen på
affärsdagen och mellan affärsdagen och likviddagen
bokas en skuld upp till säljaren, under Övriga skulder.
2.9.2 Finansiella tillgångar och skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen

AMF identifierar och klassificerar vid första redovis
ningstillfället merparten av alla finansiella tillgångar
och skulder som Finansiella tillgångar och skulder
värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
Denna klassificering är baserad på att AMF förvaltar och
att kapitalavkastningen utvärderas baserat på verkligt
värde i enlighet med de av styrelsen beslutade place
ringsriktlinjerna (riskhanterings- och investerings
strategi), samt att uppföljning sker i ledningen och i
styrelsen baserat på verkligt värde.
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Derivatinstrument klassificeras alltid i denna kate
gori i underkategorin finansiella instrument inne
havda för handel. Tillgångarna och skulderna i denna
kategori omvärderas löpande till verkligt värde med
värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.
I denna kategori ingår kassa, banktillgodohavanden,
penningmarknadsinstrument, räntebärande värde
papper, aktier och andelar, derivat, repor, värde
papperslån och övriga finansiella placeringstillgångar.
För finansiella instrument som handlas på aktiva
finansmarknader fastställs det verkliga värdet till den
köpkurs som gäller när marknaden stänger på balans
dagen. Samtliga aktier, aktiederivat samt huvuddelen
av de räntebärande instrument som handlas av AMF
handlas på aktiva finansmarknader. Vissa räntebärande
instrument värderas utifrån en avkastningskurva för
den tillämpliga löptiden med olika påslag beroende på
värdepapprets kreditvärdighet. Valutaderivat värderas
med en värderingsteknik för analys av diskonterade
kassaflöden allmänt använd av marknadsaktörer.
2.9.2.1 Aktier

Aktier värderas till anskaffningsvärde då de första
gången redovisas i balansräkningen. Anskaffnings
värdet motsvarar det verkliga värdet av den ersätt
ning som lämnats exklusive transaktionskostnader.
Efter det att en aktie tagits upp i redovisningen första
gången sker värdering till verkligt värde. De vinster och
förluster som uppstår till följd av värdeförändringar
redovisas i resultaträkningen som Nettoresultat av
förvaltade tillgångar och skulder.
2.9.2.2 Räntebärande värdepapper
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Räntebärande värdepapper värderas till anskaffnings
värde då de första gången redovisas i balansräkningen.

Anskaffningsvärdet motsvarar det verkliga värdet av
den ersättning som lämnats exklusive transaktions
kostnader. Efter det att ett räntebärande värdepapper
tagits upp i redovisningen första gången sker värdering
till verkligt värde. De vinster och förluster som uppstår
till följd av värdeförändringar redovisas i resultat
räkningen som Nettoresultat av förvaltade tillgångar
och skulder.
2.9.2.3 Derivat

För att hantera finansiella risker använder AMF huvud
sakligen valutaterminer och räntederivat. Derivat tas
upp i redovisningen på affärsdagen till verkligt värde,
vilket också utgör anskaffningsvärdet. Samtliga de
rivat omvärderas sedan löpande till verkligt värde
och värdeförändringen redovisas som Nettoresultat
av förvaltade tillgångar och skulder. Samtliga derivat
redovisas brutto i balansräkningen. Derivat med posi
tiva verkliga värden redovisas som placeringstillgångar
medan derivat med negativa verkliga värden redovisas
som skulder derivat.
2.9.2.4 Återköpstransaktioner (repor) och
värdepapperslån

Repor är transaktioner som inte kvalificerar för bort
tagning från balansräkningen därför att AMF inte har
överfört all risk och avkastning till motparten. I de fall
AMF är mottagare i en repa tas inte värdepappret upp i
balansräkningen då det endast kan finnas en part som
innehar risk och avkastning. Handel förekommer med
både finansierings- och placeringsrepor avseende obli
gationer.
Vid finansieringsrepor säljer AMF obligationer, sam
tidigt som motparten förbinder sig att sälja tillbaka obli
gationerna på en förutbestämd dag till ett förutbestämt

pris. Finansieringsrepor är ett sätt att låna pengar mot
säkerhet. Obligationer som säljs i en finansieringsrepa
ligger kvar i redovisningen under posten Obligationer
och andra räntebärande värdepapper och värderas till
verkligt värde. Värdet av överenskommen köpeskilling
redovisas som skuld under posten Övriga skulder och
värderas till verkligt värde.
De vinster och förluster som uppstår till följd av
värdeförändringar redovisas i resultaträkningen som
Nettoresultat av förvaltade tillgångar och skulder.
Vid placeringsrepor köper AMF obligationer sam
tidigt som motparten förbinder sig att köpa tillbaka
obligationerna på en förutbestämd dag till ett förut
bestämt pris. Placeringsrepor är ett sätt att låna ut
pengar mot säkerhet. Obligationer som köps i en
placeringsrepa redovisas inte i balansräkningen.
Överenskommen köpeskilling redovisas som fordran
under posten Övriga finansiella placeringstillgångar
och värderas till verkligt värde. De vinster och förluster
som uppstår till följd av värdeförändringar redovisas i
resultaträkningen som Nettoresultat av förvaltade till
gångar och skulder.
Värdepapperslån innebär att värdepapper (aktier
och räntebärande värdepapper) lånas ut mot ersätt
ning och mot erhållande av säkerhet. Ersättningen
periodiseras över löptiden och redovisas som Net
toresultat av förvaltade tillgångar och skulder. Vär
depapper som lånats ut redovisas även därefter i
balansräkningen till verkligt värde, eftersom detta är
en transaktion där AMF inte har överfört all risk och
avkastning till motparten.
Om säkerhet erhålls i form av likvida medel pla
ceras dessa i räntebärande värdepapper och redovi
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sas till verkligt värde i balansräkningen under Övriga
finansiella placeringstillgångar samtidigt som skulden
redovisas under Övriga skulder värderat till verkligt
värde. Värdet av de värdepapper som lånats ut mot
kontantsäkerhet anges under Panter och därmed jäm
förliga säkerheter ställda för egna skulder.
Om den erhållna säkerheten är värdepapper redovi
sas den ej i balansräkningen utan anges separat under
Övriga ställda panter och Jämförliga säkerheter. Där
anges även värdet av de värdepapper som lånats ut
mot värdepapperssäkerhet.
2.9.3 Lån och fordringar

Lån och fordringar är finansiella tillgångar med fasta
betalningar eller med betalningar som går att fast
ställa till belopp och som inte är noterade. Värde
ring görs till upplupet anskaffningsvärde. Bolagets
fordringar har endera rörlig ränta eller kort förvän
tad löptid, och värderas därför till nominellt belopp
utan diskontering. I denna kategori ingår kund
fordringar, ej likviderade värdepappersaffärer och
övriga fordringar.
2.9.4 Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

I denna kategori redovisas räntebärande och ej ränte
bärande finansiella skulder som inte är derivat. Värde
ring görs till upplupet anskaffningsvärde.
De finansiella skulder i denna kategori som har kort
förväntad löptid värderas till anskaffningsvärde utan
diskontering. I kategorin ingår ej likviderade värde
pappersaffärer, leverantörsskulder och övriga skulder.
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2.10 Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren
bär placeringsrisk

Dessa tillgångar består av försäkringstagarnas inves
teringar i fondförsäkringar och redovisas på en egen
rad i balansräkningen. Investeringar till förmån för
försäkringstagare som själva bär placeringsrisken för
investeringen redovisas till verkligt värde. Fonderna
klassificeras som verkligt värde via resultaträkningen
och redovisas till verkligt värde, med eventuell vinst
eller förlust redovisad i resultaträkningen. Fondför
säkringstillgångarna värderas till senaste köpkurs.
Försäkringstagarnas insättningar investeras i fon
der valda av försäkringstagaren, och ett åtagande
gentemot försäkringstagarna redovisas som skuld.
Skuldens storlek står i direkt förhållande till fondernas
värdeutveckling och summan av premier som betalats
in och utbetalningar som gjorts.
2.11 Materiella tillgångar

De materiella tillgångarna redovisas till anskaffnings
värde och skrivs av enligt plan över nyttjandeperioden.
Avskrivningstiden för de materiella anläggningstill
gångarna är mellan tre och fem år. Nedskrivnings
prövning sker vid indikation på värdenedgång.
2.12 Likvida medel

Såsom likvida medel redovisas banktillgodohavanden.
Likvida medel redovisas till verkligt värde. Ränta
på banktillgodohavanden redovisas i den takt den
intjänas som Nettoresultat av förvaltade tillgångar och
skulder i resultaträkningen.

2.13 Försäkringsavtal

Begreppet försäkringsavtal definieras i IFRS 4. Av
tal som medför betydande försäkringsrisker för den
försäkrade och därmed uppfyller definitionen av
försäkringsavtal ska redovisas enligt IFRS 4. Avtal som
inte uppfyller definitionen ska redovisas som finan
siella kontrakt enligt IAS 39, alternativt som service
avtal enligt IAS 18. AMFs bestånd består i huvudsak
av pensionsförsäkringar med därtill hörande tilläggs
försäkringar i form av riskprodukter. AMFs avtal om
försäkring innehåller betydande försäkringsrisk och
redovisas därmed enligt IFRS 4.
2.13.1 Redovisning av preliminärt fördelat överskott
(Diskretionära delar i försäkringsavtal)

Huvuddelen av försäkringsavtalen innehåller en dis
kretionär del, så kallad återbäring, som innebär att
den försäkrade kan erhålla ytterligare ersättning om
det uppstår ett överskott i försäkringsrörelsen. Detta
överskott består dels av pensionstillägg för förmåns
bestämd försäkring och dels av preliminärt fördelad
återbäring för avgiftsbestämd försäkring, inklusive
Definitiva övergångsregler för Avtalspension SAF-LO
(se Livförsäkringsavsättning nedan). Fördelning av
överskott är reglerat i bolagets konsolideringspolicy i
de försäkringstekniska riktlinjerna. Då överskottet är
preliminärt och ej garanterat, betraktas detta som risk
kapital och ingår i moderbolagets konsolideringsfond.
Bolaget har valt att använda den valmöjlighet som IFRS
ger att redovisa det som en separat post inom eget ka
pital. Överskottet tilldelas den försäkrade i samband
med utbetalning enligt de regelverk som är fastställda
av styrelsen och redovisas direkt mot eget kapital.
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Not 1. Redovisningsprinciper, forts.
2.13.2 Försäkringstekniska avsättningar
2.13.2.1 Livförsäkringsavsättning

De försäkringstekniska avsättningarna utgörs av liv
försäkringsavsättning och avsättning för oreglerade
skador. Då samtliga åtaganden är i svensk valuta är de
försäkringstekniska avsättningarna upptagna i svenska
kronor.
Livförsäkringsavsättningarna motsvarar det för
väntade kapitalvärdet av bolagets garanterade för
pliktelser. Kapitalvärdet beräknas med beaktande av
antaganden om framtida ränta, dödlighet och andra
riskmått, driftskostnader och skatter.
Bolaget tillämpar ett ränteantagande i enlighet
med Finansinspektionens gällande föreskrifter (FFFS
2008:23) avseende beräkning av livförsäkrings
avsättning. Detta innebär att räntan kan väljas utifrån
marknadsräntor för statsobligationer, swapkontrakt
eller säkerställda bostadsobligationer och är beroende
av försäkringarnas kassaflödesprofil.
Livslängdsantagandet bygger dels på bolagets
egna erfarenheter och dels på försäkringsbranschens
samlade erfarenhet i form av den senaste bransch
gemensamma analysen (DUS 2007). Ny generations
anpassad modell tillämpas fr o m bokslutet 2008-1231.
Driftskostnadsantagandet utgörs av ett antagande
om kostnad som är proportionell mot de försäkrings
tekniska avsättningarna.
I livförsäkringsavsättningen ingår endast garante
rade åtaganden och därmed ingår ej värdet av besluta
de pensionstillägg, preliminärt fördelad återbäring och
särskilda pensionsmedel. I livförsäkringsavsättningen
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ingår inte heller AMF beräknade åtagande för personer
som är under 60 år avseende pensionsbelopp enligt
Definitiva övergångsregler för Avtalspension SAF-LO.
För dessa personer kommer tilldelning av garanterat
pensionsbelopp och livförsäkringsavsättning, efter
beslut av styrelsen, att ske den månad då 60 års ålder
uppnås. Skuldtillräcklighetstest är tillämpat på den del
av portföljen som avser traditionell försäkring.
För försäkringar där försäkringstagare/försäkrad
begärt att få flytta ut från bolaget har i bokslut 2008
endast garanterade åtaganden tagits upp som av
sättning. Detta kommer att ändras i kommande års
redovisning och då även inkludera avsättning för pre
liminärt fördelat överskott. Per 2008-12-31 var värdet
av preliminärt fördelat överskott på denna typ av för
säkringar ej av väsentlig storlek.
2.13.2.2 Fondförsäkringsavsättning

Avsättning för fondförsäkring redovisas under För
säkringsteknisk avsättning för livförsäkring för vilka
försäkringstagare bär risk. Dessa försäkringstekniska
avsättningar motsvaras av värdet av försäkrings
tagarnas fondandelar inklusive medel i svenska kronor
som ej är placerat i andelar.
2.13.2.3 Avsättning för oreglerade skador

Avsättningen utgörs av pensionsbelopp, inklusive till
delad återbäring, som förfallit till betalning men som
ännu ej betalats ut. Här ingår också avsättningar för
riskförsäkringar i form av reserv för pågående sjuk
fall inom premiebefrielseförsäkringen samt reserv för
inträffade skador, inklusive de skador som ännu ej är
rapporterade.

2.14 Redovisning av intäkter
2.14.1 Premier

Inbetalda premier intäktsförs när de inkommer oavsett
vilken period de avser. Detta innebär en fortsatt tillämp
ning av hittillsvarande principer för intäktsredovisning
i svenska livförsäkringsbolag i enlighet med reglerna i
IFRS 4.
2.14.2 Nettoresultat av förvaltade tillgångar och skulder

Nettoresultat av förvaltade tillgångar och skulder
består av värdeförändringar avseende fastigheter,
nettoresultat av aktier och andelar, nettoresultat av
räntebärande tillgångar och skulder, nettoresultat
av fondförsäkringstillgångar samt nettoresultat av
derivat.
Nettoresultat av aktier och andelar består av ut
delningsintäkter och realiserad och orealiserad värde
förändring på aktier och andelar. Nettoresultat av
räntebärande tillgångar och skulder består av ränte
intäkter på bankmedel, räntebärande värdepapper,
värdepapperslån och repor samt orealiserade och rea
liserad värdeförändring på desamma. Nettoresultat
av fondförsäkringstillgångar består av utdelning samt
orealiserad och realiserad värdeförändring på fond
försäkringstillgångar.
Nettoresultat av aktierelaterade derivat består av
realiserad och orealiserad värdeförändring på optio
ner och valutaderivat avsedda att valutasäkra aktier
och andelar. Avkastning på ränterelaterade derivat
består av realiserad och orealiserad värdeförändring
på ränteterminer och valutaderivat avsedda att valuta
säkra räntebärande tillgångar.
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Not 1. Redovisningsprinciper, forts.
Ränteintäkter inkluderar periodiserade belopp av even
tuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det
ursprungliga värdet av fordran och det belopp som er
hålls vid förfall. Ränteintäkter redovisas i takt med att
de intjänas. Beräkningen sker på basis av underliggan
de tillgångs avkastning enligt effektivräntemetoden.
Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betal
ning fastställts.
2.14.3 Provisionsintäkter fondförvaltning

Provisionsintäkter avser avgifter för fondförvaltning.
Intäkten redovisas i den period som tjänsten utförs.
2.15 Redovisning av kostnader
2.15.1 Försäkringsersättningar

All utbetalning till kund avser försäkringsersättning i
samband med försäkringsfall. Utbetalning till kund sker
huvudsakligen via en traditionell försäkring i samband
med pension eller dödsfall. Utbetalningarna utgörs av
garanterade pensionsbelopp och eventuell tilldelad
återbäring. Utbetalning av garanterade belopp redo
visas som Försäkringsersättning i resultaträkningen
medan utbetalning av tilldelad återbäring redovisas
direkt mot preliminärt fördelat kapital inom eget
kapital.
2.15.2 Förändring i livförsäkringsavsättning
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Förändring i avsättningen speglas av faktiska hän
delser under perioden i form av premieinbetalningar,
utbetalningar i samband med försäkringsfall, återköp,
flytt, samt överföringar mellan försäkringsgrenar.
Under perioden belastas också avsättningen med ut
tagna avgifter och tillförd ränta och arvsvinster. Utöver
detta påverkas avsättningen av justerade antaganden
om framtida ränta, dödlighet och driftskostnad.

2.15.3 Driftskostnader

Med begreppet driftskostnader avses summan av
de kostnader som AMF har för administration och
anskaffning, kapitalförvaltning och skadereglering.
Dessa kostnader redovisas under tre separata rubri
ker i koncernens resultaträkning och i särskild not till
resultaträkningen.
Posten Driftskostnader i resultaträkningen mot
svarar kostnader för administration och anskaffning.
Med administration menas de kostnader AMF har för
att löpande administrera sina försäkringsavtal samt
kostnader för stabsfunktioner, exempelvis ekonomi
och juridik. Med anskaffningskostnad menas de kost
nader koncernen ådrar sig i syfte att inskaffa och admi
nistrera nya försäkringsavtal. AMF aktiverar inte sina
anskaffningskostnader.
Driftskostnader för kapitalförvaltning redovisas
tillsammans med bank- och transaktionskostnader
för värdepappershandel i posten Kapitalförvaltnings
kostnader. Driftskostnader för kapitalförvaltning be
står av direkta kostnader såsom löner, information
och systemkostnader samt indirekta kostnader såsom
andel av hyra och fördelade kostnader för stabsfunk
tioner. Bankkostnader utgörs huvudsakligen av depå
avgifter och transaktionskostnader utgörs av cour
tage.
Med Skadereglering avses koncernens kostnader
för utbetalning av pensioner. Dessa redovisas till
sammans med utbetalda pensionsmedel och återköp
under rubriken Utbetalda försäkringsersättningar. Ska
deregleringskostnaderna inkluderar även ett pålägg
för täckande av overheadkostnader avseende staber
och vd. I not 10 i resultaträkningen redovisas bolagets

samlade driftskostnader indelade efter funktion och
kostnadsslag.
2.15.4 Skatt

Den inkomstskatt som uppkommer i koncernen utgör
en mycket liten del av koncernens totala skattekostnad.
I årets skattekostnad ingår avkastningsskatt, kupong
skatt och inkomstskatt.
Skattekostnaden består huvudsakligen av avkast
ningsskatt som baseras på standardberäkningar av
avkastningen på nettotillgångarna som förvaltas för
försäkringstagarnas räkning. Kupongskatt erläggs på
viss kapitalavkastning från utlandet. Denna skatt är av
räkningsbar från avkastningsskatten med ett års för
dröjning. Den kupongskatt som erläggs bokas därför
upp som en fordran i balansräkningen.
Premiebefrielseförsäkringen är inte att betrakta
som pensionsförsäkring och faller därför inom ramen
för inkomstskatt enligt inkomstskattelagen (IL).
Inkomstskatt förekommer även i vissa verksamheter
i koncernen. Skattesatsen är 28 procent av årets
resultat.
I koncernen föreligger det inte några temporära
skillnader eller förlustavdrag som ger upphov till någon
uppskjuten skatt.
2.16 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt
metod, det vill säga den utgår från resultat före skatt
justerat för icke likviditetspåverkande poster samt
förändringar i balansräkningen som haft kassaflödes
påverkan. Resultat före skatt motsvarar livförsäkrings
rörelsens tekniska resultat enligt resultaträkningen.
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Not 1. Redovisningsprinciper, forts.
Kassaflödet är uppdelat i tre sektorer:

3.1.1 Aktier och andelar i koncernföretag

Löpande verksamhet

Aktier och andelar i koncernföretag värderas enligt
anskaffningsvärdemetoden.
Inför varje balansdag görs en bedömning om det
föreligger en indikation på att en tillgång kan ha mins
kat i värde. Om så är fallet beräknas tillgångens åter
vinningsvärde. När det redovisade värdet överstiger
återvinningsvärdet skrivs tillgången ned.

Består av flöden från den huvudsakliga verksamheten:
premieinbetalningar och utbetalda försäkringsersätt
ningar samt kapitalförvaltning och driftskostnader.
Investeringsverksamhet
Förklarar de kassaflöden som uppkommer på grund av
förvärv eller avyttringar av immateriella och materiella
tillgångar exklusive förvaltningsfastigheter.
Finansieringsverksamhet
Upplyser normalt om förändringar i upptagna eller
givna lån samt utdelningar. Sådana transaktioner före
kommer inte inom AMF.
Med likvida medel avses banktillgodohavanden, se
definition under rubriken likvida medel ovan.

3 Redovisningsprinciper i moderbolaget
Moderbolaget tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS,
vilket innebär att internationella redovisningsstandar
der tillämpas i den utsträckning det är möjligt enligt
svensk lagstiftning på redovisningsområdet.
Den finansiella rapporteringen för moderbolaget
följer Lag om årsredovisning i Försäkringsföretag
(ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag,
FFFS 2008:26 samt Rådet för finansiell rapportering,
RFR, rekommendation RFR 2.1. Så långt det är möjligt
följer RFR 2.1 IFRS, men där svenska lagbestämmelser
omöjliggör detta, skiljer sig rapporteringen avseende
juridisk person och koncern åt. Om RFR är av avvikan
de mening från FFFS så gäller de senare.
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3.1.2 Rabatt på förvaltningsavgift

AMF får från AMF Fonder AB en volymbaserad rabatt
på AMFs fondinnehav. Den redovisas på raden kapital
avkastning intäkter och hänförs till fondförsäkrings
grenen i AMF.
3.1.3 Redovisning av finansiella instrument

I Moderbolaget används Finansinspektionens upp
ställningsformer för de finansiella tabellerna, till skill
nad mot koncernen där uppställningen gjorts enligt
IFRS regler. Det innebär att värdeförändringar och rea
vinster i moderbolaget presenteras separat med ”re
cycling”, det vill säga att omvärdering redovisas initialt
som orealiserade vinster/förluster placeringstillgång
ar. Vid försäljning redovisas hela ackumulerade värde
förändringen som kapitalavkastning intäkter samtidigt
som det tidigare orealiserade resultatet reverseras.
Realisationsvinster respektive förluster definieras
som skillnaden mellan försäljningspris och anskaff
ningsvärde. För obligationer och andra räntebärande
placeringar definieras realisationsresultatet som skill
naden mellan försäljningspris och upplupet anskaff
ningsvärde. Det finns inga skillnader i värderings
principer mellan moderbolaget och koncernen.
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Not 2. Premieinkomst
Uppgifterna avser både koncernen och moderbolaget
2008

MSEK
Inbetalda premier

1) 2) 3)

Tilldelad återbäring
Avgiven återförsäkring
Total

2)

Förmånsbestämd

Avgiftsbestämd

Fondförsäkring

11 958

0

9 422

2 167

14

249

106

11 546

515

13

19

4

537

106

46

21

26

13

2 172

2 172

-13
14 117

Premieinkomst

Av inbetald premie utgör 10,9 (9,6) miljarder periodiska premier och 1,0
(1,7) miljarder engångspremier. Som engångspremie räknas också den till
delade återbäringen.
1) Med interna överföringar avses flytt mellan fond och traditionell försäk
ring. Den största delen avser överföring i samband med pensionering
529 (531) miljoner kronor.
2) Flytt från andra försäkringsbolag. Ökningen mellan 2007–2008 förkla
ras av att flyttstoppet hävdes 1 maj 2008.
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2007

Total

Premieinkomsten för 2008 för traditionell försäkring samt fondförsäk
ring uppgick till 14,1 (13,7) miljarder kronor. Av dessa utgjorde 11,9 (11,6)
miljarder kronor inbetalda premier, medan 2,2 (2,1) miljarder kronor av
såg premieinkomst genom tilldelad återbäring i form av premiereduktion.
Denna premiereduktion gäller avsättning av pensionsbelopp till personer
som under 2008 uppnått 60 års ålder och som får pension enligt definitiva
övergångsregler för Avtalspension SAF-LO.

3) Upplysningar om närstående, se not 34.

Övrig försäkring
Tjänsteanknuten
premiebefrielse
och sjukförsäkring

551

varav interna överföringar 1)
varav flytt från andra försäkringsbolag

Tjänstepension

11 593

Individuell
fondförsäkring

Total

0
2 136

-1
0

Individuell
traditionell
försäkring

2 167

-11

-1

3

248

-12
106

13 670
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Not 3. Nettoresultat av förvaltade tillgångar och skulder

Koncernen
MSEK

2008

Not 4. Kapitalförvaltningskostnader

Moderbolaget
2007

2008

Koncernen

2007

BYGGNADER OCH MARK

MSEK
Driftskostnader i kapitalförvaltningsrörelsen

Förvaltningsfastigheter
Värdeförändringar

-2 376

2 230

-1 561

1 783

Summa byggnader och mark

-2 376

2 230

-1 561

1 783

Bankkostnader

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

-140

-122

-140

-122

-15

-10

-15

-9

Transaktionskostnader

-207

-134

-207

-134

Summa kapitalförvaltningskostnader

-362

-266

-362

-265

TILLGÅNGAR OCH SKULDER
VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE
VIA RESULTATRÄKNINGEN

Not 5. Hyresintäkter

Tillgångar och skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen vid
första redovisningstillfället
Nettoresultat aktier och andelar
Nettoresultat räntebärande tillgångar
och skulder
Nettoresultat fondförsäkringstillgångar

AMFs kontraktsportfölj per årsskiftet förfaller enligt nedan:
-37 542

6 052

-37 517

6 062

8 573

3 338

8 608

3 336

-3 820

187

-3 820

187

Tillgångar och skulder innehavda för
handel
Nettoresultat aktierelaterade derivat

-2 337

122

-2 337

122

Nettoresultat ränterelaterade derivat

12 568

872

12 568

872

Nettoresultat valutarelaterade derivat
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2 540

Koncernen
MSEK

Summa tillgångar och skulder värderade
till verkligt värde via resultaträkningen

-20 018

10 571

-19 958

10 579

Nettoresultat av förvaltade
tillgångar och skulder

-22 394

12 801

-21 519

12 362

Moderbolaget
2007

2008

2007

Förfall:
Inom 1 år

151

170

127

79

Mellan år 2 och 5

825

785

650

647

Senare än 5 år

253

220

200

192

Tillsvidarekontrakt lokaler,
bostäder, garage/parkering
Summa

2 540

2008

Belopp avser kontrakterad årshyra som ömsesidigt kan
sägas upp inom ovanstående respektive tidsintervall.
Kontraktets löptid är mestadels 3–5 år med uppsägnings
tid om nio månader.

64

63

12

11

1293

1 238

989

929
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Not 6. Kapitalavkastning, intäkter

Not 7. Värdeförändring på placeringstillgångar
för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
Moderbolaget

MSEK
Hyresintäkter fastigheter 1)
Koncerninterna intäkter, förvaltningsarvode Fondbolaget
Erhållna utdelningar

Moderbolaget

2008

2007

MSEK

1 117

1 101

Orealiserade vinster på placeringstillgångar

28

32

4 507

4 667

Aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Ränteintäkter
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Övriga finansiella placeringstillgångar
Övriga ränteintäkter
Valutakursvinster, netto

6 535

5 776

0

0

113

27

6 648

5 803

8 895

86

0

32

2008

2007

0

91

73

2

73

93

-4 523

-271

Orealiserade förluster på placeringstillgångar
Aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

0

-4

-4 523

-275

Realisationsvinster, netto
Byggnader och mark
Aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Summa kapitalavkastning, intäkter
1) Inklusive resultatandel i Kommanditbolaget Salénhuset samt
Handelsbolagen Marievik, Pukan och AMF Pension Bostad.

0

16 258

7 306

0

7 306

16 290

28 501

27 979

Not 8. Värdeförändringar på övriga placeringstillgångar
Moderbolaget
2008

2007

Byggnader och mark

–

1 751

Aktier och andelar

–

–

8 933

119

8 933

1 870

MSEK
Orealiserade vinster på placeringstillgångar

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Orealiserade förluster på placeringstillgångar
Byggnader och mark
Aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
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-1 561

–

-49 644

-14 019

–

–

-51 205

-14 019
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Not 9. Utbetalda försäkringsersättningar
Uppgifterna avser både koncernen och moderbolaget
2008

Tjänstepension

MSEK

Total

Förmånsbestämd

Utbetalda ersättningar

5 706

2 139

varav interna överföringar
varav flytt till andra försäkringsbolag

Övrig försäkring

Avgiftsbestämd

Fondförsäkring

Tjänsteanknuten
premiebefrielse
och sjukförsäkring
0

Individuell
traditionell
försäkring

Individuell
fondförsäkring

Total

2 994

530

23

20

5 415

552

4

528

1

19

537

11

2

2

6

1

0

Återköp

26

26

23

Driftkostnader för skadereglering

27

11

16

30

5 759

2 150

3 036

530

0

23

Försäkringsersättningar
Traditionell försäkring
Under året betalades 5,8 (5,5) miljarder kronor ut till de försäkrade som
avser garanterade pensionsbelopp.

Fondförsäkring
För försäkrade inom fondförsäkring har endast ett fåtal utbetalning direkt
från fondförsäkringen. I stället sker normalt en successiv överföring av kapi
tal varje månad, med start drygt fem år före pensionsåldern, till en tradi
tionell försäkring i bolaget. Även i samband med dödsfall sker vanligen en

överföring av kapitalet till traditionell försäkring inför utbetalning till efter
levande. Under 2008 har 552 (537) miljarder kronor överförts till traditionell
försäkring vilket huvudsakligen är överföring i samband med pensionering.
Detta belopp ingår därmed i premieinkomsten för traditionell försäkring.
Även flytt ut redovisas som utbetalning men var under året marginell mot
bakgrund av att en stor del av bolagets portfölj (SAF-LO) ännu ej varit flytt
bar trots slopad flytträtt generellt.

Uppgifterna avser både koncernen och moderbolaget
ÅTERBÄRING OCH RABATTER
2008

MSEK

2007

Under räkenskapsåret tilldelad återbäring:
Pensionstillägg / Individuell återbäring

3 807

3 179

varav Tjänstepension förmånsbestämd

1 439

1 533

Tjänstepension avgiftsbestämd

2 361

1 644

7

2

Övrig försäkring, individuell traditionell försäkring

AMF Årsredovisning 2008

2007

Utbetalning av tilldelad återbäring redo
visas direkt mot eget kapital. Ökningen
från föregående år förklaras dels av den
höga återbäringsräntan under 2007
som genererat höjning i tilldelning under
2008 samt att antalet försäkrade under
utbetalning ökat.

20

5 468
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Not 10. Driftskostnader

Koncernen
MSEK
Anskaffningskostnader 3)
Administrationskostnader

2)

Summa

1) Eliminering av interna hyror har skett till ett belopp av 18 (14) miljoner kronor.

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

-82

-65

-82

-65

-565

-530

-506

-474

-647

-595

-588

-539

Specifikation av övriga driftskostnader
Skadereglering 2)

-30

-30

-27

-30

Kapitalförvaltning

-140

-122

-140

-122

Bolagets totala driftskostnader 1)

-817

-747

-755

-691

-290

-261

-282

-256

-14

-16

-14

-16

-2

-3

-2

-3

varav
Personalkostnader, se not 33
Lokalkostnader
Avskrivningar
Marknadsföring, IT m.m.
Bolagets totala driftskostnader

-511

-467

-457

-416

-817

-747

-755

-691

-3,0

-2,7

-2,7

-2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,0

-2,7

-2,7

-2,3

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Revisionsuppdrag 4)
Ernst & Young
Andra uppdrag 4)
Ernst & Young

AMF Årsredovisning 2008

2) Upplysningar om närstående. Se not 34.
3) Se tillämpade värderings- och redovisningsprinciper, driftskostnader sid 51.
4) Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen
samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsupp
gifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genom
förandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Kapitel
Noter

58

Not 11. Kapitalavkastning, kostnader

Not 12. Skatt

Moderbolaget
MSEK
Direkta kostnader fastigheter

Koncernen

2008

2007

MSEK

2008

2007

2008

2007

-288

-306

Avkastningsskatt

-1 467

-1 348

-1 467

-1 348

-155

-169

-155

-169

-1 622

-1 517

-1 622

-1 517

-6

-10

-1

0

-1 628

-1 527

-1 623

-1 517

Kupongskatt
Räntekostnader
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Övriga finansiella placeringstillgångar

Valutakursförlust, netto

Summa
-1 223

-1 991

2

-9

-1 221

-2 000

0

0

-974

0

Realisationsförluster, netto
Aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Moderbolaget

0

-153

-974

-153

-140

-122

Aktuell inkomstskatt
Skattekostnad

Moderbolaget AMF erlägger uteslutande Avkastnings
skatt. Inkomstskatt utgår på en obetydlig del av moder
bolaget AMFs resultat. Avkastningsskatten bestäms
utifrån en schablonberäknad kapitalavkastning på
bolagets nettotillgångar som vid räkenskapsårets in
gång förvaltas för försäkringstagarnas räkning. Denna
schablonberäknade kapitalavkastning baseras på den
genomsnittliga statslåneräntan som var 4,13 (3,61)
procent och skattesatsen är 15 procent. För inkomst

året 2008 har avkastningsskatten reducerats med
den avräkningsbara kupongskatten som erlagts under
2008 med 155 miljoner kronor. Endast för en mindre
del av verksamheten inom koncernen, fondförvaltning
och premiebefrielseförsäkring, erläggs inkomstskatt
på redovisat resultat. Av koncernens totala resultat före
skatt på -46 712 (26 319) är endast 24 (38) miljoner
kronor underlag för inkomstskatt om 28 procent. Inga
temporära skillnader eller underskottsavdrag finns.

Kapitalförvaltningskostnader
Driftskostnader i finansrörelsen

Not 13. Immateriella tillgångar
Bank- och transaktionskostnader
Bankkostnader
Transaktionskostnader
Summa kapitalavkastning, kostnader

-15

-10

-164

-134

-179

-144

-2 802

-2 725

Koncernen
2008

2007

2008

2007

Anskaffningsvärde vid årets början

18

–

18

–

Årets investeringar

70

18

70

18

MSEK

Nedskrivningar

-54

–

-54

–

Anskaffningsvärde vid årets slut

34

18

34

18

Avskrivningar vid årets början

–

–

–

–

Årets avskrivningar

–

–

–

–

Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde immateriella tillgångar
De immateriella tillgångarna består av pågående IT-projekt.

AMF Årsredovisning 2008

Moderbolaget

0

–

0

–

34

18

34

18
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Not 14. Byggnader och mark

Koncernen
MSEK

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

Verkligt värde
Ingående balans

20 242

18 604

15 373

14 256

Förvärv

993

0

0

0

Investering i befintliga fastigheter

315

171

101

97

0

-731

0

-731

Orealiserad värdeförändring

-2 376

2 198

-1 561

1 751

Utgående balans

19 174

20 242

13 913

15 373

6

4

6

4

Försäljningar

Tillkommer restvärde inventarier i byggnader och mark

Moderbolaget
2008

MSEK

2007

Anskaffningsvärde byggnader och mark i moderbolaget
Ingående balans
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar
Utgående balans

Verkligt
värde

Anskaffningsvärde

Verkligt
värde per
kvm uthyrningsbar
yta 1)

MSEK

MSEK

SEK/kvm

10 597

11 151

105

98

0

-652

10 702

10 597

Taxeringsvärde

Direktavkastning 2)

Ytvakansgrad

MSEK

%

%

Fördelning på fastighetskategori
(koncern) 2008
18 802

15 612

34 522

10 801

4,7

AMF Årsredovisning 2008

Vid värderingarna har
följande avkastningskrav
tillämpats, procent:

2008

2007

Stockholms innerstad

4,90–6,00

4,00–5,25

Stockholms ytterstad

6,10–6,75

5,25–6,00

Göteborg

5,75–6,75

4,75–6,00

Västerås, (bostäder)

5,25–6,33

4,80–5,65

9,9

1) Uthyrningsbar yta inklusive garage.

0,9

2) Direktavkastning har beräknats i procent av det verkliga värdet på
balansdagen. Vid beräkning har fastigheternas innehavstid under
året beaktats.

Flerbostadshus
Västerås

Fastigheterna har 2008 marknadsvärderats externt av fastighets
värderarna DTZ Värderingshuset, Forum Fastighetsekonomi och Fastighets
Strategi. Den negativa värdeförändringen förklaras framförallt av högre
avkastningskrav. Direktavkastningskravet har höjts i genomsnitt med 0,9
procentenheter. Den negativa värdeförändringen motverkas av att utgå
ende hyror har indexuppräknats med cirka 4 procent.

Specifikationen avser direktägda fastigheter samt fastighet som ägs
av helägt dotterbolag.

Kontors-och affärsfastigheter
Storstadsregioner

Värdet på koncernens fastighetsbestånd har bedömts i enlighet med rikt
linjerna från Svenskt Fastighetsindex (SFI), vilket i huvudsak innebär en
avkastningsbaserad värderingsmetod som bygger på kassaflödesanalyser.
Fastigheternas åsatta marknadsvärde är känsliga för de bedömningar
och antaganden som ligger till grund för kalkylen. Den största påverkan
på fastigheternas värde utgörs av direktavkastningskravet. En variation
av direktavkastningskravet med en halv procentenhet ner eller upp ger en
värdeförändring på 1,9 miljarder kronor respektive -1,6 miljarder kronor.

372

357

6 594

322

3,6
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Not 15. Placeringar i koncernföretag – aktier och andelar

Org.nr

Antal aktier

Kapitalandel

969712-1169

–

99,99

337

916400-4492

–

99,99

556337-2647

1 000

100

916503-8010

–

MSEK

Bokfört värde

Bokfört värde

2008

2007

337

344

237

781

783

0

0

0

99,99

154

394

385

%

AMF Pension Bostad 1 HB 1)
Fastighetsbolaget Pukan HB

1)

Svalungen AB
Förvaltningsbolaget Marievik HB

1)

969712-1680

–

99,99

690

2 456

2 290

AMF Fonder AB

556549-2922

20 000

100

24

10

10

AMF Fastighetsförvaltning AB

556552-7420

1 000

100

1

0

0

Papperssvalan AB

556751-9854

1 000

100

24

50

0

4 028

3 812

SalénHuset KB

1)

Säte för samtliga bolag är Stockholm.
1) Svalungen ABs andel är 0,01 procent. I totalavkastningstabellen sid 13
ingår handelsbolaget i raden fastigheter.

Moderbolaget
MSEK

2008

2007

Anskaffningsvärde
Ingående balans

3 812

3 768

Tillkommande poster

296

188

Avgående poster

-80

-144

4 028

3 812

0

0

Årets nedskrivningar

-

–

Årets återförda nedskrivningar

–

–

Utgående balans

0

0

4 028

3 812

Utgående balans
Ackumulerade nedskrivningar
Ingående balans

SUMMA BOKFÖRT VÄRDE

AMF Årsredovisning 2008

Eget kapital
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Not 16. Finansiella instrument

Koncernen

Moderbolaget

Bokfört värde

Bokfört värde

Bokfört värde

Anskaffningsvärde

Bokfört värde

Anskaffningsvärde

2008

2007

2008

2008

2007

2007

87 183

116 946

87 146

99 909

116 895

90 164

143 915

134 319

143 915

127 625

134 319

135 608

Återköpstransaktioner

9 606

15 951

9 606

9 606

15 951

15 951

Investerad säkerhet för värdepapperslån

13 313

13 587

13 313

13 633

13 587

13 587

Fondförsäkringstillgångar

11 891

14 118

11 891

13 545

14 118

11 303

Kassa och bank

3 232

1 474

3 206

3 206

1 433

1 433

269 140

296 395

269 077

267 524

296 303

268 046

MSEK
FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL
VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN
Tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen vid första redovisningstillfället
Andra finansiella placeringstillgångar
Aktier och andelar
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Övriga finansiella placeringstillgångar

Summa tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen vid första redovisningstillfället
Tillgångar innehavda för handel
Andra finansiella placeringstillgångar
Derivat, aktierelaterade 1)

268

21

268

0

21

–

Derivat, ränterelaterade 1)

1 722

472

1 722

0

472

–

Derivat, valutarelaterade

1 006

0

1 006

0

0

0

2 996

493

2 996

0

493

–

272 136

296 888

272 073

267 524

296 796

268 046

1)

Summa tillgångar innehavda för handel
SUMMA FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL
VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN

AMF Årsredovisning 2008
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Not 16. Finansiella instrument, forts.

Koncernen

Moderbolaget

Bokfört värde

Bokfört värde

Bokfört värde

Anskaffningsvärde

Bokfört värde

Anskaffningsvärde

2008

2007

2008

2008

2007

2007

Övriga fordringar

409

780

1 348

1 348

794

794

SUMMA LÅN OCH FORDRINGAR

409

780

1 348

1 348

794

794

Återköpstransaktioner

9 606

15 951

9 606

9 606

15 951

15 951

Skuld för erhållna kontantsäkerheter
för utlånade värdepapper

13 633

13 587

13 633

13 633

13 587

13 587

23 239

29 538

23 239

23 239

29 538

29 538

Derivat, aktierelaterade 1)

407

270

407

31

270

10

Derivat, ränterelaterade

3 710

758

3 710

0

758

0

2 251

0

2 251

0

0

0

6 368

1 028

6 368

31

1 028

10

29 607

30 566

29 607

23 270

30 566

29 548

Övriga skulder

1 528

752

1 471

1 471

708

708

SUMMA FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL
UPPLUPET ANSKAFFNINGSVÄRDE

1 528

752

1 471

1 471

708

708

MSEK
LÅN OCH FORDRINGAR

FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT
VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfälle
Övriga skulder

Summa skulder värderade till verkligt värde via
resultaträkningen vid första redovisningstillfället
Skulder innehavda för handel
Derivat
1)

Derivat, valutarelaterade 1)
Summa skulder innehavda för handel
SUMMA FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE
TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN
FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL UPPLUPET
ANSKAFFNINGSVÄRDE

AMF Årsredovisning 2008

1) Aktierelaterade derivat består av aktiederivat och valutaderivat avsedda
att valutasäkra aktier och andelar. Ränterelaterade derivat består av
räntederivat och valutaderivat avsedda att valutasäkra räntebärande
tillgångar. Valutarelaterade derivat består av valutaderivat avsedda att ta
aktiva valutapositioner.
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Not 17. Derivatinstrument – koncern och moderbolag
Derivatinstrument med positiva verkliga värden
Ränta
MSEK

Verkligt
värde

Valuta

Bokfört
värde

Nominellt
belopp

Verkligt
värde

Aktie

Bokfört
värde

Summa

Nominellt
belopp

Verkligt
värde

Bokfört
värde

Nominellt
belopp

Optioner

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Terminer

0

0

5 675

575

575

4 017

–

–

–

Verkligt
värde
575

Swapar

–

–

–

2 421

2 421

-68 615

–

–

–

2 421

Summa

0

0

5 675

2 996

2 996

-64 598

–

–

–

2 996

Varav clearat

0

0

5 675

–

–

–

–

–

–

Derivatinstrument med negativa verkliga värden
Ränta

Valuta

Verkligt
värde

Bokfört
värde

Nominellt
belopp

Optioner

–

–

–

–

Terminer

–

–

–

-672

MSEK

Bokfört
värde

Summa
Verkligt
värde

Nominellt
belopp

Verkligt
värde

Bokfört
värde

Nominellt
belopp

–

–

-32

-32

-10

-32

-672

-4 111

–

–

–

-672

Swapar

–

–

–

-5 664

-5 664

65 405

–

–

–

-5 664

Summa

–

–

–

-6 336

-6 336

61 294

-32

-32

-10

-6 368

Varav clearat

–

–

–

–

–

–

-32

-32

-10

Derivat används för att effektivisera riskhanteringen i förvaltningen.
Valutaderivat består av valutaterminer och valutaswapar som görs
för att skydda utländska innehav från valutakursfall.

AMF Årsredovisning 2008

Verkligt
värde

Aktie
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Not 18. Löptidsanalys för finansiella skulder
Tid till förfall
2008-12-31

< 3 månader

3 månader < 1 år

1–5 år

> 5 år

Summa

MSEK
Återköpstransaktioner

9 606

Derivat

5 214

9 606
1 154

6 368

Skuld för erhållna kontantsäkerheter
för utlånade värdepapper

13 453

180

13 633

Summa

28 273

1 334

29 607

2007-12-31

< 3 månader

3 månader < 1 år

1–5 år

> 5 år

Summa

MSEK
Återköpstransaktioner
Derivat
Skuld för erhållna kontantsäkerheter
för utlånade värdepapper
Summa

15 951

15 951

1 028

1 028

13 587

13 587

30 566

30 566

Not 19. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk – koncernen och moderbolaget
Verkligt värde

Bokfört värde

Verkligt värde

Anskaffningsvärde

Bokfört värde

MSEK

2008

2008

2008

2007

2007

2007

AMF Pensions Aktiefond-Världen

2 507

3 084

2 507

3 546

2 665

3 546

AMF Pensions Balansfond

6 097

6 477

6 097

6 503

5 427

6 503

AMF Pensions Europafond-Euro

559

678

559

780

604

780

AMF Pensions Räntefond-Sverige

588

522

588

381

381

381

AMF Pensions Aktiefond-Sverige

1 492

1 895

1 492

2 160

1 530

2 160

AMF Pensions Aktiefond-Global

262

329

262

285

254

285

AMF Pensions Räntefond-Likviditet

140

137

140

132

130

132

AMF Pensions Aktiefond-Småbolag

222

398

222

322

303

322

18

20

18

9

9

9

6

5

6

–

–

–

11 891

13 545

11 891

14 118

11 303

14 118

AMF Pensions Aktiefond-Nordamerika
AMF Pensions Aktiefond-Asien Stilla havet

AMF Årsredovisning 2008

Anskaffningsvärde
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Not 20. Övriga fordringar
Koncernen
MSEK

2008

Fordringar hos koncernbolag

Moderbolaget
2007

2008

2007

–

–

961

19

Ej likviderade värdepappersaffärer

184

724

184

724

Skattefordran

205

32

203

32

Övrigt

20

24

0

19

409

780

1 348

794

Not 21. Materiella tillgångar
Koncernen
MSEK
Anskaffningsvärde vid årets början

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

48

47

48

47

Förvärv under året

4

2

4

2

Avyttringar under året

0

-1

0

-1

Anskaffningsvärde vid årets slut

52

48

52

48

Avskrivningar vid årets början

-41

-43

-41

-43

Avyttringar under året

0

1

0

1

Årets avskrivningar

-2

-3

-2

-3

-45

-43

-45

-43

7

5

7

5

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Planenligt restvärde inventarier

Not 22. Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
2007

2008

2007

Förfallen, ej erhållen aktieutdelning

0

0

0

0

Fastighetsintäkter

8

5

7

5

14

12

13

12

Förskottsbetalda fakturor
Övrigt

AMF Årsredovisning 2008

Moderbolaget

2008

MSEK

0

6

39

1

22

23

59

18
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Not 23. Livförsäkringsavsättning
Koncernen
2008

2007

2008

2007

99 966

106 811

99 966

106 811

Inbetalningar

11 842

11 611

11 842

11 611

Utbetalningar

-5 182

-4 902

-5 182

-4 902

Driftkostnadsuttag

-449

-432

-449

-432

Räntekostnad

4 169

3 633

4 169

3 633

Riskresultat

-238

-243

-238

-243

25 213

-13 727

25 213

-13 727

MSEK
Ingående balans

Förändring p g a ändrad värderingsränta 1)
Förändring p g a ändrade livslängdsantaganden

1 713

1 713

Förändring p g a ändrade driftskostnadsantaganden

900

900

Förändring i avsättning p g a skillnad mellan ränta
med premiesättning och värderingsränta

2008

2007

1

4

5

2

4

5

3–5

11

14

År

6–10

16

19

11–15

13

15

16–20

11

11

21–25

9

9

>25
Totalt

-3 127

-2 785

-3 127

-2 785

Utgående balans

134 807

99 966

134 807

99 966

Total förändring

34 841

-6 845

34 841

-6 845

32

22

100

100

Avser andel av avsättningen i procent för diskonterat kassaflöde. Förskjut
ning i kassaflödesprofilen mellan 2007–2008 förklaras av den lägre värde
ringsräntan för 2008. Värderingsräntan för de längsta löptiderna var per
2008-12-31 2,76 procent efter skatt.

Vid beräkning av livförsäkringsavsättningar har följande beräknings
antaganden använts:

1) Balansförändring under året
MSEK

2008

2007

Antagande värderingsränta

Övergång till räntekurva

2 600

0

Utöver modellförändring per 2008-12-31 genomfördes en parameter
justering för produkter inom företagsmarknad per 2008-07-01.

Vid val av ränta följer bolaget Finansinspektionenens gällande föreskrifter
(FFFS 2008:23), Detta innebär att räntan väljs utifrån marknadsräntor och
är beroende av försäkringarnas kassaflödes profil. Per bokslut 2008-12-31
tillämpas för tjänstepension räntan utifrån gällande räntor för säkerställda
bostadsobligationer och för övriga försäkringsavtal som inte klassificerats
som tjänstepensionsförsäkring räntan utifrån gällande räntor för stads
obligationer.

Övergång till bostadsobligationer	-7 800

0

Balansförändring under året

Metodförändringar under året

AMF Årsredovisning 2008

Utbetalningsprofil för livförsäkringsavsättning

Moderbolaget

Under året har AMF övergått från att värdera skulden med ränta baserad
på genomsnittlig löptid till räntekurva (bokslut 2008-08-31). Under pe
rioden augusti till bokslutet i december tillämpades en räntekurva baserad
på gällande räntor för statsobligationer och swapräntor. Vidare ändrades
metoden för att bestämma värderingsräntan i samband med att Finans
inspektionen i november ändrade sina föreskrifter. Det gavs då möjlighet
att fortsatt välja ett genomsnitt av marknadsräntorna för statsobligationer
och swapkontrakt men även räntorna för säkerställda bostadsobligationer.
AMF har av dessa alternativ valt att per bokslut 2008-12-31 använda rän
torna för säkerställda bostadsobligationer eftersom dessa mot bakgrund av
det finansiella marknadsläget innebar att värderingen skedde med succes
sivt högre räntor för längre löptider, vilket bättre reflekterar hur risk normalt
sett prissätts.

Metoder under året

Ändrad nivå värderingsränta

30 413	-13 727

MSEK

2008

2007

Total

25 213	-13 727

Ändring företagsmarknad	-165

0

Införande av generationsmodell

1 878

0

Total

1 713

0

Livslängdsantaganden
Fr o m bokslut 2008-12-31 tillämpas en ny dödlighetsmodell. Modellen är
baserad på bolagets egen statistik och den branschgemensamma under
sökning DUS 2007. Modellen är en generationsbaserad modell vilket innebär
att vi även tar hänsyn till den försäkrades födelseår vid bestämning av för
väntad livslängd. Könsneutralt antagande tillämpas på den del av beståndet
som avser kollektivavtalad försäkring och är anpassade med hänsyn till
andelen män resp. kvinnor i resp grupp. Den nya modellen innebär att för
säkringsbeståndets genomsnittliga förväntade livslängd ökade. Livslängds
antaganden som påverkat riskresultatet för 2008 är baserade på bolagets
tidigare modell (baserad på egen statistik samt branschgemensam statistik
från 1990 (M90). Med riskresultat avses skillnaden mellan förväntad död
lighet och faktiskt utfall. Riskresultatet ger en vinst på 238 (243) miljoner
kronor vilken i huvudsak genereras från den förmånsbestämda tjänstepen
sionsaffären där överskottet går tillbaka till arbetsgivaren.

Driftskostnadsantagande
För merparten av alla försäkringar tillämpas en driftskostandsbelastning
på värderingsräntan med 0,3-0,6 procentenheter. Därutöver tas kostnader
ut i samband med premieinbetalning samt vid utbetalning kopplat till
flytt av försäkring. I bokslutet 2008-12-31 har justering av driftskostnads
antaganden gjorts för ett antal produkter. Denna justering motsvarar 900
(0) miljoner kronor i balansförändring.
Känslighetsanalys av livförsäkringsavsättning 2008-12-31
Sänkning av ränta med 1 procent (parallellskifte av räntekurvan) medför att
avsättningen ökar med 29,4 (17,4) miljarder. Ökad livslängd med 1 år med
föra att avsättningen ökar med 4,1 (3,2) miljarder.
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Not 24. Avsättning för oreglerade skador

Not 26. Övriga skulder

Koncernen
MSEK
Fastställda ersättningar
Icke fastställda ersättningar

Moderbolaget

Koncernen

2008

2007

2008

2007

106

84

106

84

Skatter och avgifter

MSEK

14

14

14

14

Äkta återköpstransaktioner

120

98

120

98

Ej likviderade värdepappersaffärer
Skuld för erhållna kontantsäkerheter för
utlånade värdepapper
Skulder till koncernföretag

Not 25. Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar
för vilka försäkringstagaren bär risk
Koncernen

AMF Årsredovisning 2008

2007

2008

2007

356

353

353

322

9 606

15 951

9 606

15 951

942

267

942

267

13 633

13 587

13 633

13 587

–

–

–

–

127

71

81

63

Andra skulder

103

61

95

56

24 767

30 290

24 710

30 246

Not 27. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Moderbolaget

Koncernen

2008

2007

2008

2007

Ingående balans

14 192

12 602

14 192

12 602

Personalkostnader

Inbetalda premier

2 273

2 057

2 273

2 057

Fastighetskostnader

Utbetalda ersättningar

-550

-536

-550

-536

Skatt

-88

-67

-88

-67

Avgifter

-46

-47

-46

-47

-2

-1

-2

-1

635

364

635

364

Värdeförändring

-4 450

-180

-4 450

-180

Utgående balans

11 964

14 192

11 964

14 192

Total förändring

-2 228

1 590

-2 228

1 590

Utdelning

2008

Leverantörsskulder

MSEK

Riskresultat

Moderbolaget

MSEK

Förskottsbetalda hyror
Övrigt

Moderbolaget

2008

2007

2008

2007

52

59

42

48

69

52

66

51

134

125

109

100

40

64

33

50

295

300

250

249
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Not 28. Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för
egna skulder och såsom avsättningar redovisade förpliktelser,
varje slag för sig
Koncernen
2008

Moderbolaget
2007

2008

Fastigheter och fastighetsaktier
Aktier exkl. fastighetsaktier

105 598

76 000

105 598

76 000

13 409

14 200

13 409

14 200

29 427

9 900

29 427

9 900

148 434

100 100

148 434

100 100

2007

2008

2007

1 590

622

1 590

622

1 061

301

1 061

301

11

1

11

1

2 662

924

2 662

924

Erhållna säkerheter för utlånade
värdepapper

7 028

5 770

7 028

5 770

Utlånade aktier och obligationer där
säkerhet erhållits i form av värdepapper

6 799

5 614

6 799

5 614

Ställd säkerhet till JP Morgan
avseende derivathandel
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
Ställd säkerhet till Nordpool (elbörs)
avseende fastighetsbeståndets
elförsörjning
Kassa och bank
Säkerheter för utlånade värdepapper

9 449

15 708

9 449

15 708

Utlånade värdepapper där säkerhet
erhållits i form av kontanter
Summa för egna skulder ställda panter

2008
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper

Ställd säkerhet avseende äkta
återköpstransaktioner

Utlånade aktier och obligationer

Moderbolaget

Ställd marginalsäkerhet till OMX

Ovanstående specifikation avser
tillgångar värderade till verkligt värde
intagna i skuldtäckningsregistret enligt
Finansinspektionens föreskrift
FFFS 2002:9

Obligationer och andra räntebärande
värdepapper

Koncernen

2007

Tillgångar för vilka försäkringstagarna
har förmånsrätt
Obligationer och andra räntebärande
värdepapper

Not 29. Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter,
varje slag för sig

13 187

13 218

13 187

13 218

171 070

129 026

171 070

129 026

Not 30. Ansvarsförbindelser
Moderbolaget
MSEK
Solidariskt betalningsansvar för skulder i
Kommanditbolaget SalénHuset KB samt
Handelsbolagen Förvaltningsbolaget Marievik HB,
Fastighetsbolaget Pukan HB, AMF Pension Bostad 1 HB

AMF Årsredovisning 2008

2008

2007

75

59

Kapitel
Noter

69

Not 31. Avstämning totalavkastningstabell (TAT)
Koncernen

Moderbolaget

Koncernen

Moderbolaget

2008

2008

2007

2007

87 183

87 146

116 946

116 895

–

10

–

10

16

268

268

21

21

Derivat, skuld, aktierelaterade

16

-407

-407

-270

-270

Skattefordran (restitutioner)

20

50

50

30

30

87 094

87 067

116 728

116 687

MSEK

Not

Aktier
Aktier och andelar
Aktier och andelar i koncernföretag
Derivat, tillgång, aktierelaterade

Aktier innan värderingsskillnader
Konsolidering dotterbolag

-37

–

-51

–

Värdering dotterbolagsaktier

156

146

474

464

Skillnad värderingskurs bid/traded

353

353

207

207

Värderingsprinciper valutaterminer

1

1

–

–

Övrigt

1

1

–

–

87 568

87 568

117 358

117 358

143 915

143 915

134 319

134 319

3 232

3 206

1 474

1 433

0

0

-3

-3

472

472

Aktier enligt TAT
Räntebärande
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Kassa och bank
Fondförsäkring kassa
Derivat, tillgång, ränterelaterade

16

1 722

1 722

Derivat, skuld, ränterelaterade

16

-3 710

-3 710

-758

-758

Återköpstransaktioner, tillgång

16

9 606

9 606

15 951

15 951

Återköpstransaktioner, skuld

16

-9 606

-9 606

-15 951

-15 951

Investerad säkerhet för värdepapperslån

16

13 313

13 313

13 587

13 587

Skuld för erhållna kontantsäkerheter

16

-13 633

-13 633

-13 587

-13 587

Ej likviderade värdepappersaffärer

20

184

184

724

724

Ej likviderade värdepappersaffärer

26

-942

-942

-267

-267

2 508

2 508

2 425

2 425

-7

-7

-20

-20

146 582

146 556

138 366

138 325

-26

–

-41

–

Upplupna ränte- och hyresintäkter
Övrigt (upplupen ränta repa)
Räntebärande innan värderingsskillnader
Konsolidering dotterbolag

AMF Årsredovisning 2008

27

Prisskillnader

47

47

-23

-23

Olika antal likviddagar vid värdering

82

82

66

66

Värderingsprinciper valutaterminer

2

2

-3

-3

146 687

146 687

138 365

138 365

Räntebärande enligt TAT
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Not 31. Avstämning totalavkastningstabell (TAT), forts.
MSEK

Not

Koncernen

Moderbolaget

Koncernen

Moderbolaget

2008

2008

2007

2007

19 180

13 919

20 246

15 377

8

6

8

6

–

4 018

–

3 802

0

941

0

0

19 188

18 884

20 254

19 185

Fastigheter
Byggnader och mark
Övrigt

20

Aktier och andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernbolag

20

Fastigheter innan värderingsskillnader
Skillnad i bokfört värde och marknadsvärde
Fastigheter enligt TAT

–

304

–

1 069

19 188

19 188

20 254

20 254

0

0

VALUTAPLACERINGAR
Derivat tillgång, valutarelaterade

16

1 006

1 006

Derivat, skuld, valutarelaterade

16

-2 251

-2 251

-1 245

-1 245

Valutaplaceringar innan värderingsskillnader
Värderingsprinciper valutaterminer
Valutaplaceringar enligt TAT

AMF Årsredovisning 2008

1

1

0

0

-1 244

-1 244

0

0
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Not 31. Avstämning totalavkastningstabell (TAT), forts.
MSEK

Moderbolaget
2008

Avstämning TAT mot resultaträkning
moderbolag 2008-12-31
Resultat moderbolaget
Avgår avkastning fondförsäkringstillgångar

-47 513
14

Avgår poster utanför kapitalförvaltningen

30 267

Summa

-17 232

Tillkommer kupongskatt

-154

Avgår driftskostnader i finansrörelsen

140

Avgår bankkostnader

15

Förändring balansskillnader enligt ovan
Aktier
Räntebärande
Fastigheter
Valuta

-170
91
-765
1

Skillnader nettoplacerat
Aktier
Fastigheter

0
-50

Skillnader övrigt
Direktavkastning fastighetsdotterbolag

40

Redovisningsskillnad hyresintäkter

18

Ränteintäkt koncernföretag
Övrigt
Resultat TAT

AMF Årsredovisning 2008

-39
4
-18 101

Kapitel
Noter

72

Not 32. Kortfristiga och långfristiga tillgångar och skulder koncernen

MSEK

Omsättningstillgångar

Anläggningstillgångar

Totalt

Omsättningstillgångar

Anläggningstillgångar

Totalt

2008

2008

2008

2007

2007

2007

34

34

18

18

TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Byggnader och mark

19 180

19 180

20 246

20 246

Aktier och andelar

87 183

87 183

116 946

116 946

143 915

143 915

134 319

134 319

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Övriga lån

0

0

0

0

2 996

2 996

493

493

Övriga finansiella placeringstillgångar

22 919

22 919

29 538

29 538

Fondförsäkringstillgångar

11 891

11 891

14 118

14 118

Derivat

Livförsäkringsavsättning

1

1

1

1

Avsättning för oreglerade skador

6

6

8

8

Fordringar hos försäkringstagare
Övriga fordringar

3
403

Materiella tillgångar

3

6

409

770

7

7

3
10

780

5

5

Kassa och bank

3 232

3 232

1 474

1 474

Övriga tillgångar

4

4

3

3

2 508

2 508

2 425

2 425

22

22

23

23

294 310

320 358

Upplupna ränte-och hyresintäkter
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa tillgångar

AMF Årsredovisning 2008

3

294 256

54

42

320 400
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Not 32. Kortfristiga och långfristiga tillgångar och skulder koncernen, forts.

Kortfristiga
skulder

Långfristiga
skulder

Totalt

Kortfristiga
skulder

Långfristiga
skulder

Totalt

2008

2008

2008

2007

2007

2007

134 807

134 807

99 966

99 966

SKULDER
Livförsäkringsavsättning
Avsättning för oreglerade skador
Fondförsäkringsåtaganden
Övriga avsättningar

120

98

98

11 964

14 192

14 192

22

22

20

20

Depåer från återförsäkrade

1

1

1

1

Skulder avseende direkt försäkring

4

4

5

5

Skulder avseende återförsäkring
Derivat
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

AMF Årsredovisning 2008

120
11 964

3

3

3

3

6 368

6 368

1 028

1 028

24 767

24 767

30 290

30 290

295

295

300

300

178 351

31 618

31 430

146 921

114 285

145 903
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Not 33. Personal
Löner och andra ersättningar

Fördelning av kvinnor och män i ledande befattningar
Koncernen

MSEK
Styrelseledamöter, vd och ledande
befattningshavare, se även specifikation
nedan

2008

Moderbolaget
2007

2008

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

2008

2008

2007

2007

2007
Moderbolag

20,2

19,7

18,1

17,7

Övriga anställda

154,6

133,2

132,7

114,0

Samtliga

174,8

152,9

150,8

131,7

Sociala kostnader

117,0

119,6

103,9

104,8

Styrelsen

4

7

3

8

Vd och ledande befattningshavare

3

5

4

4

3

5

1

7

AMF Fonder AB
Styrelsen

varav pensionspremie inkl. löneskatt,
vd och ledande befattnings havare,
se även specifikation nedan

20,8

16,7

20,4

16,3

varav pensionspremie
inkl. löneskatt, övriga

39,3

52,6

34,2

45,2

I ovan redovisade löner och andra ersättningar för styrelse, vd och ledande
befattningshavare ingår även utbetalda arvoden till tidigare vd respektive
vice vd i moderbolaget. Ledande befattningshavare i denna redovisning ut
görs förutom av vice verkställande direktörer även samtliga övriga medlem
mar i bolagets högsta ledning.

Medelantal anställda, köns- och åldersfördelning
samt utbildningskostnader i koncernen

Medelantal anställda

2008

2007

218

207

2008

2007

Totalt

3

4

%

Kvinnor (%)

55

54

Kvinnor

4

4

Män (%)

45

46

Män

2

2

34 år eller yngre (%)

16

16

29 år eller yngre

3

3

35-50 år (%)

59

59

30-49 år

3

3

51 år eller äldre (%)

25

25

50 år eller äldre

3

4

Utbildningskostnader (MSEK)

4,0

4,6

Andel sjukfrånvaro som varat längre än 60 dagar

45

52

Medelantal anställda har beräknats med utgångspunkt från antalet arbets
timmar, betald tid, relaterad till en förväntad (schemalagd) årsarbetstid på
cirka 1 900 timmar.

AMF Årsredovisning 2008

Sjukfrånvaro i koncernen

Andelen långtidsfrånvaro har beräknats som sjukfrånvaro 60 dagar
eller mer dividerat med totala sjukfrånvarotimmar.
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Not 33. Personal, forts.
Ersättning till styrelse samt verkställande och
vice verkställande direktörer i koncernen
Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode
enligt årsstämmans beslut.
Ersättning till verkställande och vice verkställande
direktörer utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt
pension. I redovisningen nedan ingår dessutom verk
ställande direktören i AMF Fonder AB.
Rörlig ersättning till verkställande direktör, såväl av
gående som tillträdande, i AMF är maximerad till fyra
månadslöner. För vice verkställande direktör i AMF är
den rörliga ersättningen maximerad till sju månads
löner. För verkställande direktör i AMF Fonder AB är den
rörliga ersättningen maximerad till sju månadslöner.
Rörliga ersättningar till dessa personer baseras på in
dividuella villkor relaterade till ekonomiska resultat och
uppsatta verksamhetsmål. Den rörliga ersättningen är
inte tjänstepensionsgrundande. För ytterligare redo
görelse av rörlig ersättning i koncernen se nedan.
Nedan redovisas ersättningar och förmåner till sty
relse, verkställande och vice verkställande direktörer
i såväl moderbolaget AMF som dotterbolaget AMF
Fonder AB.

AMF Årsredovisning 2008

Kommentarer till tabellen:
Rörlig ersättning för Christer Elmehagen avser bokförd kostnad 2008. Av
totalt angivet belopp utgör 644 000 kronor rörlig ersättning reserverad för
2008, resterande är intjänad ej tidigare kostnadsförd rörlig ersättning för
2007. Under 2008 har bolaget till Elmehagen utbetalat 1 085 000 kronor i
rörlig ersättning som intjänats 2007.
För vice verkställande direktörer anges i tabellen deras respektive del av
de kollektiva reserveringar som gjorts 2008 för enheterna Pensionsmarknad
och Kapitalförvaltning. Nedan finns en utförlig beskrivning av principerna för
enheternas program för rörlig lön. Under 2008 har till Ingvar Skeberg, chef
Pensionsmarknad , rörlig lön som intjänats och kostnadsförts 2007 utbeta

Ersättningar och förmåner i moderbolaget

TSEK

Lön/
styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Övrig
ersättning

Styrelsens ordförande:
Göran Tunhammar

250

90

Per Bardh

80

24

Charlotte Bohman

80

Håkan Bryngelsson

80

Urban Bäckström

80

Hans Gidhagen

80

Övriga styrelseledamöter:

Göran Larsson

34

Wanja Lundby-Wedin

80

Lennart Nilsson

80

Ellen Nygren

80

Lena Westerlund

24
6
54

7

Verkställande direktör:
Christer Elmehagen
Ingrid Bonde (fr o m 2008-12-01)

4 043

1 109

92

1 347

75

9 237

322

Övriga ledande befattningshavare:
Ingvar Skeberg, vice vd

2 369

Sarah McPhee, vice vd (t o m 2008-09-30)

1 798

2 522

Övriga inom koncernledningen (6 personer)

5 598

3 942

lats med totalt 1 094 000 kronor. Till Sarah McPhee, chef Kapitalförvaltning,
har under året rörlig lön som intjänats och kostnadsförts 2005–2007
utbetalats med 2 382 000 kronor. Eftersom Sarah McPhee lämnat bolaget
under året erhåller hon ingen rörlig lön för 2008 i enlighet med villkoren i
planen för rörlig lön.
Fast årslön för nytillträdde vd Ingrid Bonde uppgår till 3 720 000 kronor.
Övriga förmåner avser tjänstebil.
Pensionskostnad avser den kostnad, exkl särskild löneskatt, som påver
kat årets resultat. Vid en översyn av Sarah McPhees pensionsvillkor konsta
terades att bolaget inte inbetalat pensionspremier på den del av McPhees

734

lön som överstiger 30 basbelopp, vilket var de villkor som avtalades när
McPhee anställdes 2004. För att kompensera för detta inbetalades under
året en engångspremie om 1,7 miljoner kronor. För en medlem av kon
cernledningen har en engångspremie om 1,9 miljoner kronor inbetalats i
samband med en överenskommelse om förtida pensionsavgång. Se mer
information om pensionsförmåner sid 77.
Övrig ersättning avser arvoden för uppdrag i bolagets finans- respektive
revisionsutskott. Utöver ovan redovisade styrelesearvoden har till de två
avgående styrelseledamöterna Dan Andersson och Erland Olausson totalt
utbetalats 179 000 kronor.
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Not 33. Personal, forts.
Ersättningar och förmåner i AMF Fonder AB
TSEK

Lön/
styrelsearvode

Rörlig ersättning

Övriga förmåner

Pensionskostnad

Styrelsens ordförande:
Tor Marthin

120

Övriga styrelseledamöter:
Tommy Adamsson
Ingrid Bonde

60
0

Eddie Dahlberg

60

Erland Olauson

60

Jan Persson

60

Anna Thoursie

30

Lena Westerlund

0

Verkställande direktör:
Fredrik Nordström
Kommentarer till tabellen:
I tabellen anges årets bokförda kostnad för rörlig lön exklusive arbetsgivar
avgifter. Av bokfört värde utgör 364 000 kronor reservering för rörlig lön
intjänad 2008 och resterande utgör uppjustering av reserveringen för 2007
års intjänande. Under 2008 har utbetalning av rörlig ersättning till verkstäl
lande direktören intjänad 2007 gjorts med 363 000 kronor.
Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat. Se mer
information om pensionsförmåner sid 77.
Vid årsstämman den 10 juni 2008 nyvaldes Anna Thoursie till styrelsen
efter att Carina Törnblom avböjt omval. Med anledning av att ledamöterna
Dan Andersson och Christer Elmehagen begärt att bli entledigade från sina
uppdrag i styrelsen nyvaldes Lena Westerlund och Ingrid Bonde vid extra
stämma den 25 november 2008. I tabellen redovisas utbetalade arvoden till
sittande styrelse per den 31 december 2008. Till avgångna ledamöter har
under året utbetalats arvoden om totalt 90 000 kronor.
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1 118

419

285

Övrig ersättning
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Not 33. Personal, forts.
Rörlig ersättning
Inom AMF tillämpas två alternativa belöningsprogram
som omfattar både ledande befattningshavare och
medarbetare.
Enheten Pensionsmarknad har ett program som
löper under perioden 2006-2008 men tillämpas ett år
i taget. Den rörliga ersättning som intjänas under ett
år utbetalas i sin helhet året därpå. De medarbetare
som omfattas är chefen för Pensionsmarknad, med
lemmar i enhetens ledningsgrupp, gruppchefer och
all säljande personal. Villkoren i programmet utgörs
av årligt premieinflöde samt i förväg uppsatta verk
samhetsmål. Taket för tilldelning är satt från en till sju
månadslöner. För chefen Pensionsmarknad och två
avdelningschefer finns även en långsiktig rörlig löne
del. Villkoret utgörs av årligt premieinflöde under hela
treårsperioden 2006–2008. Om treårsmålet uppnås
till fullo blir utfallet i det långsiktiga programmet totalt
fyra månadslöner. I bokslutet görs en kollektiv reser
vering av de medel som i programmen intjänats under
räkenskapsåret
Ett program för rörlig ersättning finns även inom en
heten Kapitalförvaltning. Aktuellt program, vilket om
fattar samtliga medarbetare inom Kapitalförvaltning,
löper under perioden 2008–2010.
Principen för intjänande och utbetalning är densam
ma som Pensionsmarknads program. Av den maximala
rörliga lönepotentialen, med en övre gräns om tolv
månadslöner, är 25 procent hänförbart till ett långsik
tigt treårsmål och 75 procent hänförbart till årliga mål.
Det långsiktiga målet utgörs av AMFs totalavkastning

AMF Årsredovisning 2008

sett över tre år jämfört mot relevanta konkurrenter. De
årliga målen utgörs av totalavkastningen för året jäm
fört mot relevanta konkurrenter respektive personliga
mål. I bokslutet görs en kollektiv reservuppskattning av
det som under aktuellt kalenderår intjänats. Den indivi
duella slutberäkningen av intjänandet görs när konkur
rerande aktörer avger sina respektive årsredovisningar
och AMF:s relativa resultat kan avgöras.
Den rörliga ersättningen för 2008 uppgick totalt
till 17,0 (18,7) miljoner kronor exklusive arbetsgivar
avgifter. Av dessa avser 3,6 miljoner kronor för låg
reserv för 2007. Under 2008 har utbetalning av rör
lig ersättning som intjänats och kostnadsförts under
2005–2007 gjorts med 25,2 (11,3) miljoner kronor.

Pensioner
Christer Elmehagen, som under 2008 avgått som
verkställande direktör i AMF, har enligt ursprungligt
pensionsavtal pensionsålder 60 år. I pensionsavtalet
tillförsäkras Elmehagens pensionsförmåner under
de fem första åren genom en premiebestämd pen
sion där premien är satt på basis av pensionsförmåner
motsvarande 70 procent av pensionsgrundande lön.
Pensionsförmåner efter de fem första åren försäkras
genom en Alternativ ITP-lösning kompletterat med en
livsvarig pensionsförmån uppgående till 32,5 procent
av lönedelar över 30 basbelopp. Pensionsgrundande
lön utgörs av fast kontant lön samt bilförmån.
Styrelsen beslöt 2004 att Christer Elmehagens
pension skulle vara slutbetald i juni 2006 då denne
uppnått 60 års ålder. Enligt ursprungliga villkor skulle
pensionspremier ha inbetalats fram till Christer Elme

hagens 65-årsdag. Den tidigarelagda tidpunkten för
slutbetalningen har inte inneburit någon kostnads
ökning för AMF.
Styrelsen avtalade 2004 om förlängt kontrakt med
Christer Elmehagen till utgången av 2008. Enligt
detta avtal har kompletterande premier inbetalas för
perioden juli 2006 till och med december 2008. Dessa
avser dels att täcka pensionsförmåner intjänade under
den förlängda anställningstiden, dels att komplettera
Christer Elmehagens pensionsförmåner enligt de ur
sprungligt avtalade villkoren. De kompletterande pre
mierna har uppgått till 770 000 kronor per månad.
Ingrid Bonde som i december 2008 tillträtt som ny
verkställande direktör i AMF omfattas av en premie
bestämd pensionsplan som innebär att pensions
premien beräknas som 4,5 procent av lönedel upp till
7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av lönedelen
därutöver. Pensionsmedförande lön utgörs av all
kontant lön.
För bolagets vice verkställande direktör gäller
pensionsåldern 62 år. Villkoren följer i huvudsak för
säkringsbranschens pensionsplan, FTP, dock med
kompletteringen att pensionsförmån utfaller även
på lönedelen över 30 inkomstbasbelopp. Pensions
grundande lön utgörs av fast kontant lön samt bilför
mån.
Verkställande direktör i AMF Fonder AB har
pensionsålder 65 år och villkoren följer i dess helhet
försäkringsbranschens pensionsplan, FTP.
Övriga medarbetare omfattas av pensionsavtalet
FAO-FTF/Jusek – pensionsplanen FTP. Från och med
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Not 33. Personal, forts.
2008 består pensionsavtalet av en premiebestämd
pensionsplan parallellt med den tidigare förmåns
bestämda planen. Vilken plan som den anställde om
fattas av beror i huvudsak på individens ålder. Personer
födda 1972 eller senare och som anställs från och med
2008 går in i den premiebestämda pensionsplanen.
Detta innebär att sett över en längre tidsperiod kom
mer ett skifte att ske från förmånsbestämd pension
till premiebestämd pension. För arbetsgivaren är det
betydligt enklare att överblicka kostnadsutvecklingen
vid en premiebestämd plan.
Den förmånsbestämda delen av FTP är en pen
sionsplan som AMF har försäkrat och som omfattar
flera arbetsgivare. I enlighet med IAS 19 ska var och ett
av de företag som ingår i en sådan kollektiv pensions
plan redovisa sina respektive proportionella andelar av
planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kost
nader. Detta förutsätter att tillförlitlig information om
det enskilda företagets proportionella andelar kan läm
nas av det pensionsbolag som administrerar pensions
planen. Att redovisa företagets proportionella andelar
förutsätter att det finns en konsekvent och tillförlitlig
metod för att beräkna dessa, enligt ett uttalande från
Rådet för finansiell rapportering (UFR 6). Eftersom det
för närvarande inte finns tillräckligt säkerställd infor
mation från de administrerande försäkringsbolagen,
redovisar AMF FTP-planen som en avgiftsbestämd
plan.
Årets totala kostnad för tryggande av de anställdas
ålderspensioner uppgick till 54,6 miljoner kronor inklu
sive särskild löneskatt.
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Avtal om ytterligare ersättningar
Om verkställande direktör Ingrid Bonde sägs upp av
företaget har hon rätt till tolv månadslöner i avgångs
vederlag. Enligt villkoren är avgångsvederlaget inte
pensions- eller semesterlönegrundande. Uppsägnings
tiden för vd är sex månader vid uppsägning från endera
part. För vice verkställande direktör i AMF och verk
ställande direktör i AMF Fonder AB är motsvarande
villkor tolv månadslöner i avgångsvederlag och tolv
månader i uppsägningstid. För avgångsvederlag inom
koncernen gäller att avräkning görs mot ersättning
från nytt arbete eller uppdrag.

Lån till ledande befattningshavare
Inga lån finns till ledande befattningshavare.

Ersättningskommitté
Ersättningskommittén i AMF består av styrelsens ord
förande, Göran Tunhammar, och ledamöterna Lennart
Nilsson och Per Bardh, som under 2008 ersatt avgå
ende styrelseledamoten Erland Olausson. Ersättnings
kommitténs uppgift är att inför behandling i styrelsen
bereda ersättningar och förmåner för verkställande
direktören samt att tillsammans med verkställande di
rektören bereda principiella frågor rörande olika former
av ersättningar och förmåner till bolagets anställda.
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Not 34. Upplysningar om närståendetransaktioner
Denna not innehåller en beskrivning av transaktioner
som sker mellan moderbolaget AMF Pensionsförsäk
ring AB (AMF) och dotterbolagen AMF Fonder AB,
AMF Fastighetsförvaltning AB (Fastighetsförvaltning),
Papperssvalan AB och dess dotterbolag Stam Ett AB.
Dessutom beskrivs transaktioner som sker mellan
AMF och de närstående bolagen Fora AB, AFA Sjuk
försäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livför
säkring, vilka har samma ägare som AMF, det vill säga
Svenskt Näringsliv och Landsorganisationen (LO).
Ersättningar till ledande befattningshavare och
styrelseledamöter redovisas i not 33, personalnot.
Ersättningar till närståendes familjekrets förekom
mer inte i AMF.

Administrativa avtal
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AMF har administrativa avtal som reglerar vilka tjäns
ter AMF säljer till AMF Fonder AB och Fastighets
förvaltning. Avtalen omfattar i tillämpliga delar tjänster
för marknadsföring, kundtjänst, fondadministration,
kapitalförvaltning, juridik, ekonomi, IT samt personaloch lokaladministration. Genom att dotterbolagen
köper tjänster från moderbolaget når man volymför
delar och undviker samtidigt uppbyggnad av flera
parallella och kostnadsdrivande kompetenscentra i
koncernen. Tjänsterna prissätts enligt självkostnads
principen vilket innebär att priset sätts i form av en
totalkostnad som inte belastas med något vinstpålägg.
Totalkostnaden baseras på dels olika mätningar av
resursutnyttjande dels olika fördelningsnycklar. Moti
vet för användning av självkostnadsprincipen är att
åstadkomma en korrekt kostnadsfördelning per bolag
samtidigt som interna vinstöverföringar undviks.

Dessutom finns ett avtal mellan AMF och AMF Fonder
AB som reglerar AMF Fonder ABs uppdrag att förvalta
placeringar från AMF fondförsäkringsverksamhet i
fonderna. Genom detta avtal åtar sig AMF Fonder AB
att till AMF fondförsäkringsverksamhet återbetala en
del av fondförvaltningsavgiften för dessa placeringar.
Modellen är kopierad från avtalet med PPM.
För 2008 uppgick ersättningen till moderbolaget
från AMF Fonder AB till 69 (69) miljoner kronor, och
ersättning från Fastighetsförvaltning till 5 (4) miljoner
kronor.

Förvaltningsavtal fastigheter
Särskilt förvaltningsavtal är upprättat mellan AMF
och Fastighetsförvaltning. Detta avtal reglerar kon
cernens förvaltning av fastighetsbeståndet och de
ekonomiska transaktioner som till följd av detta upp
står mellan bolagen. Tjänster som omfattas av förvalt
ningsavtalen avser fastighetsförvaltningstjänster som
uthyrningstjänster, tekniska och ekonomiska tjänster.
Förvaltningstjänsterna är prissatta utifrån marknads
mässiga principer. Motivet för detta är att kunna mäta
och jämföra fastighetsförvaltningsbolagets kostnads
effektivitet med konkurrerande aktörer på den öppna
marknaden.
Fastighetsförvaltning har under år 2008 sålt
förvaltningstjänster till AMF för sammanlagt 18 (22)
miljoner kronor.
Dessutom finns ett avtal som reglerar mellan
havanden i den av AMF och AFA gemensamt ägda
huvudkontorsfastigheten Svalan 9. AMF ansvarar för
alla inkommande fakturor av förbrukningstjänster
av fastigheten och vidarefakturerar därefter till AFA

deras andel. AMF har under år 2008 vidarefakturerat
förbrukningstjänster till AFA för sammanlagt 2 (2)
miljoner kronor.

Aktiägartillskott och utdelning
AMF har via villkorat aktieägartillskott skjutit till
kapital till AMF Fonder AB. Återbetalning av aktieägar
tillskottet har skett löpande sedan 2003 och återbeta
lades i sin helhet med 20 miljoner i juni 2007. Under
året har AMF erhållit 25 (11) miljoner i utdelning.

Övriga avtal
I enlighet med förhandlingsöverenskommelse mellan
Svenskt Näringsliv och LO har AMF, efter styrelse
beslut, ur konsolideringsfonden i eget kapital, utbeta
lat 3,9 miljarder kronor till Fora AB, avseende 2008 års
premie för SAF-LO premiebefrielseförsäkring samt del
av 2008 års premie för Avtalspension SAF-LO. Belop
pet är ett uppkommet överskott från avskilda medel
inom den kollektivavtalade och förmånsbaserade STPförsäkringen och som via Fora AB utbetalas till försäk
ringstagarna (arbetsgivarna) att användas för premie
reduktion. Föregående år utbetalades 1,5 miljarder
kronor avseende 2007 års premie för avtalspension
SAF-LO med premiebefrielseförsäkring.
Enligt avtal har AMF från AFA Sjukförsäkring och
AFA Trygghetsförsäkring sammanlagt erhållit 2 (2)
miljoner kronor i ersättning för utförda administra
tiva tjänster avseende skadereglering. Ersättningen
för utförda tjänster är prissatta enligt självkostnads
principen.
I enlighet med förhandlingsöverenskommel
serna 2000-01-19 samt 2005-12-05 mellan Svenskt
Näringsliv och LO har AMF under år 2008 efter beslut i
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Not 34. Upplysningar om närståendetransaktioner, forts.
styrelsen från särskilda pensionsmedel i eget kapital
till Fora AB överfört:
• 90 (85) miljoner kronor för kollektivavtalsparternas
informationsverksamhet.
• 58 (63) miljoner kronor för kollektivavtalad garanti i
Avtalspension SAF-LO.
• 52 (20) miljoner kronor för att användas i syfte att
Foras avgiftsuttag för hantering av försäkrings
förmåner skall hållas nere.
I enlighet med förhandlingsöverenskommelsen
2008-12-03 mellan Svenskt Näringsliv och LO har
AMF under 2008 efter beslut i styrelsen från särskilda
pensionsmedel i eget kapital till AFA överfört 120 (0)
miljoner kronor för finansiering för komplettering av
pensionsgrundande tid för personer försäkrade i AFA
sjukförsäkring respektive AFA trygghetsförsäkring.
Särskilda pensionsmedel är reserverade inom eget
kapital, se vidare sidan 14.
Premieuppbörd för Avtalspension SAF-LO och Livs
arbetstidspension administreras av Fora AB. Premie
betalningarna från Fora AB till AMF uppgick för 2008
till 5 367 (5 346) miljoner kronor. För övriga adminis
trativa tjänster har AMF enligt avtal till Fora AB betalat
25 (20) miljoner kronor i ersättning. Ersättningen har
belastat årets administrationskostnader.
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Erhållen ersättning från närstående
MSEK

Erlagd ersättning till närstående

2008

2007

2008

94

100

–

–

5

4

18

22

2007

AMF
AMF Fonder AB
AMF Fastighetsförvaltning AB
Delsumma
Fora AB

99

104

18

22

5 367

5 346

4 125

1 688

AFA Sjukförsäkrings AB

3

2

14

0

AFA Trygghetsförsäkrings AB

1

2

106

0

AFA Livförsäkring AB

0

0

0

0

5 470

5 454

4 263

1 710

Totalt

Uppföljning av avtal
Uppföljning av de koncerninterna avtalen avseende
efterlevnad och revidering sker med regelbunden
periodicitet.

Fordringar och skulder till koncernbolag
Per den 31 december 2008 har AMF en fordran på AMF
Fonder AB med 17 (18) miljoner kronor, Papperssvalan
AB med 1 030 (0) miljoner kronor inklusive ränta och
Stam Ett AB med 3 (0) miljoner kronor. Vidare har AMF
en skuld till Fastighetsförvaltning med 5 (7) miljoner
kronor samt en skuld till Papperssvalan AB med 50 (0)
miljoner kronor.
Dotterbolagen AMF Fonder AB och Fastighets
förvaltning placerar tjänstepensionspremier i AMF till
marknadspris.

Not 35. Händelser efter balansdagen
Per den 1 februari 2009 genomförde AMF ett återtag
på åtta procent, och skriver därmed ned spararnas
pensionskapital med åtta procent. Reallokeringen
innebär att 17,5 miljarder kronor av preliminärt fördelat
kapital inom avgiftsbestämd försäkring omfördelas till
balanserade vinstmedel.
I övrigt har inga händelser skett efter balansdagen.
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår till årsstämman att 2008 års
resultat för moderbolaget om -47 513 miljoner kronor överföres till eller ut
tages ur konsolideringsfonden för respektive försäkringsgren enligt följande:

Konsolideringsfonden

MSEK

Individuell försäkring

-136

Förmånsbestämd tjänstepensionsförsäkring
Avgiftsbestämd tjänstepensionsförsäkring

-2 234
-45 132

Tjänsteanknuten premiebefrielseförsäkring

3

Individuell fondförsäkring

-7

Tjänstepension

-7

Summa

-47 513

Stockholm den 19 februari 2009

Göran Tunhammar
Styrelsens ordförande

Wanja Lundby-Wedin

Urban Bäckström

Per Bardh

Lennart Nilsson

Lena Westerlund

Håkan Bryngelson

Charlotte Bohman

Göran Larsson

Ellen Nygren

Hans Gidhagen

Ingrid Bonde
Verkställande direktör
Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 februari 2009
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Björn Fernström, Ernst & Young AB
Auktoriserad revisor

Magnus Fagerstedt, Ernst & Young AB
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i AMF Pensionsförsäkring AB
Org.nr 502033-2259
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovis
ningen och bokföringen samt styrelsens och verk
ställande direktörens förvaltning i AMF Pensionsför
säkring AB för räkenskapsåret 2008, på sidorna 6–81.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltning
en och för att lagen om årsredovisning i försäkringsfö
retag tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen
samt för att internationella redovisningsstandarder
IFRS sådana de antagits av EU och lagen om årsredo
visning i försäkringsföretag tillämpas vid upprättandet
av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss
om årsredovisningen, koncernredovisningen och för
valtningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revi
sionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte
absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen
och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga

felaktigheter. En revision innefattar att granska ett ur
val 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 de betydelsefulla uppskattningar som
styrelsen och verkställande direktören gjort när de
upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen
samt att utvärdera den samlade informationen i års
redovisningen och koncernredovisningen. Som under
lag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot el
ler verkställande direktören är ersättningsskyldig mot
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelse
ledamot eller verkställande direktören på annat sätt
har handlat i strid med försäkringsrörelselagen, lagen
om årsredovisning i försäkringsföretag eller bolags
ordningen.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra
uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger
en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i
enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncern
redovisningen har upprättats i enlighet med internatio
nella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits
av EU och lagen om årsredovisning i försäkringsföre
tag och ger en rättvisande bild av koncernens resultat
och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och
för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 19 februari 2009
Ernst & Young AB

Björn Fernström
Auktoriserad revisor
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Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor
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Definitioner
Anskaffningskostnadsprocent

Kollektiv konsolideringsgrad, i procent

Solvensgrad

Anskaffningskostnadsprocent beräknas som periodiserade
anskaffningskostnader i procent av premieinkomsten.

Förhållandet mellan bolagets tillgångar värderade till verk
ligt värde och bolagets totala åtaganden, garanterade och ej
garanterade, multiplicerat med 100. Den kollektiva konsoli
deringsgraden beräknas separat för premiebestämda och
förmånsbestämda försäkringar.

Tillgångarnas verkliga värde i förhållande till bolagets garante
rade åtaganden. Solvensgrad beräknas endast för traditionell
försäkring. Utvisar bolagets finansiella styrka.

Administrationskostnadsprocent för
sparprodukter
Administrationskostnadsprocent för sparprodukter beräknas
som administrationskostnader plus skaderegleringskostnader
för sparförsäkringsprodukter i procent av genomsnittligt
förvaltat kapital.

Derivat
Finansiellt instrument vars värde baseras på förväntningar av
ett underliggande kontrakts värde i framtiden.

Fondförsäkring
Försäkring där den försäkrade/försäkringstagaren avgör
hur inbetalda medel ska förvaltas. Detta sker genom köp av
andelar i en eller flera fonder. Värdet av inbetalningen kan öka
eller minska beroende på hur fondens andelskurs utvecklas.

Förmånsbestämd försäkring
En pension/försäkring är förmånsbestämd då pensionen
är fixerad till exempel som en procentandel av lönen (ofta
knuten till lönen under senare delen av arbetslivet). Storleken
på premieinbetalningen beräknas med ledning av fastställd
förmån.

Förvaltningskostnadsprocent
Förvaltningskostnadsprocenten beräknas som driftskost
nader enligt resultaträkningen plus skaderegleringskostnader
i procent av genomsnittligt förvaltat kapital.

Garanterad ränta
Den ränta som används för beräkning av garanterade
pensionsbelopp.

Kapitalbas och erforderlig solvensmarginal
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Beräknas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter
om svenska försäkringsbolags skyldighet att lämna solvens
deklaration. Kapitalbasen utgör bolagets egna kapital. Solvens
marginalen är den lägsta tillåtna kapitalbasen.

Kollektivt konsolideringskapital
Skillnaden mellan bolagets tillgångar värderade till verkligt
värde och bolagets åtaganden, garanterade och ej garante
rade. Det kollektiva konsolideringskapitalet beräknas separat
för premiebestämda och förmånsbestämda försäkringar.

Solvenskvot
Förhållandet mellan kapitalbas och solvensmarginal. Solvens
kvoten måste lägst ha värdet ett.

Termin
Köp eller försäljning med leverans vid bestämd senare tid
punkt.

Konsolideringskapital

Totalavkastning i procent

Moderbolagets eget kapital inklusive övervärde/undervärde i
dotterföretagen.

Mäter totalavkastningen med en metod som inte påverkas av
köp- och säljtransaktioner. Beräknas för placeringstillgångar.

Placeringstillgång

Traditionell försäkring

Tillgång som har karaktär av kapitalplacering. Hit räknas i
försäkringsbolag fastigheter och värdepapper. Omfattar i
balansräkningen även samtliga placeringar i koncern- och
intresseföretag.

Försäkring, där försäkringsbolaget förvaltar inbetalda medel.
Traditionell försäkring har oftast ett garanterat pensions
belopp.

Premiebestämd försäkring
En pension/försäkring är premiebestämd då storleken på
premieinbetalningen är fixerad, till exempel som en viss pro
centandel av aktuell lön. Hur stor pensionen blir beror bland
annat på avkastning och avgifter hos förvaltaren av pensions
medlen. För traditionell försäkring med garanterad ränta,
beräknas storleken på garanterad förmån i samband med
inbetalningen.

Preliminärt fördelat kapital
Preliminärt fördelat kapital avser överskottsmedel som
bolaget tillfört en försäkrad. Dessa medel är ej garanterade
utan en del av bolagets riskkapital och redovisas därmed som
eget kapital.

Referensindex
Ett referensindex visar den genomsnittliga värdeutvecklingen
på en marknad. Detta används som jämförelse mot aktierespektive ränteportföljer.

Valutakurssäkring
Valutakurssäkring görs för att skydda utländska innehav från
valutakursfall.

Återbäring
Överskottsmedel som ett försäkringsbolag tilldelat, eller
presumtivt tillfört, en försäkrad. Återbäring kan återtas från
försäkringen.

Återbäringsränta
Återbäringsränta tillämpas på premiebestämda försäkringar
och avser den ränta som före skatt och driftskostnader tilläm
pas vid beräkningen av försäkringens pensionskapital. Åter
bäringsräntan kan ändras när som helst.
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