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Kommentarer till delårsrapporten
Verkställande direktören för AMF Pensionsförsäkring AB (AMF) avger härmed
delårsrapport för perioden 2021-01-01–2021-06-30, under bolagets fyrtionionde
verksamhetsår.

Bästa kund,
Coronapandemin och dess effekter är ännu
inte över, men årets första sex månader har
präglats av stark optimism på marknaden,
i spåren av framgångsrika vaccinations
insatser och fortsatta stimulansåtgärder
från stater och centralbanker.
AMF levererar en stark avkastning på 8,5
procent till våra sparare. Bäst gick aktiedelen
av vår portfölj, men även våra alternativa
tillgångar och våra fastigheter bidrog till den
positiva avkastningen. Flera viktiga nyckel
tal stärktes under halvåret, däribland vår
branschledande solvensgrad.
AMFs engagerade medarbetare har
säkerställt att förändrings- och förbättringsarbetet haft en hög takt under
perioden, trots att fortsatt hemarbete varit
huvudregel i linje med myndigheternas
rekommendationer.
Viktiga nyinvesteringar har kunnat
genomföras, bland annat i Finlands ledande
eldistributionsföretag Caruna Networks
Oy, och i det svenska musiktechföretaget
Epidemic Sound. Vi har även ökat våra
innehav i de intressanta svenska onoterade
bolagen Northvolt, Storskogen och Mathem.
I mars lämnade vi in ansökan om att
ombilda AMF till tjänstepensionsföretag
till Finansinspektionen, efter det att ny
lagstiftning kommit på plats som är anpassad för den typ av långsiktig förvaltning
och verksamhet som AMF bedriver. I mars

presenterade vi även nya klimatmål, som
syftar till att stärka och accelerera vårt
hållbarhetsarbete.
Under våren kunde vi förbättra försäkringsvillkoren och införde en takavgift för
våra kunder som arbetar inom kommun,
stat och region. I samband med det överfördes avtalen till AMFs senaste försäkringssystem vilket har minskat IT-komplexiteten
och skapat förutsättningar för kostnadsminskningar. Motsvarande förbättringar
har vi tidigare genomfört för våra kärn
kunder inom avtalsområde SAF-LO.
I höst har vi för avsikt att samla AMFs
kapitalförvaltning för traditionell pensions
försäkring, fondförsäkring och övrigt
fondsparande i en gemensam organisation.
Den nya organisationen kommer att stärka
våra möjligheter att leverera en långsiktigt
konkurrenskraftig avkastning till samtliga
våra kunder.
Tillvaron återgår förhoppningsvis snart
till det normala efter pandemin, och på
AMF ser vi fram emot att med förnyade
ansträngningar fortsätta arbetet med att
ge våra sparare så bra och trygga tjänste
pensioner som möjligt.
Stockholm i augusti 2021
Johan Sidenmark
vd AMF

Totalresultat

Koncernens totalresultat uppgick under första halvåret till 62,6 (–12,0) miljarder
kronor. Moderbolagets resultat uppgick till 60,0 (–12,5) miljarder kronor. Resultatet
inom koncernen har främst påverkats av kapitalförvaltningens resultat vilket har
bidragit med 58,7 (–10,7) miljarder kronor. Minskningen av de försäkringstekniska
avsättningarna inom traditionell försäkring har medfört en resultatpåverkan med
9,1 (–11,6) miljarder kronor. Denna minskning beror huvudsakligen på förändringar
i marknadsräntor. Premieinkomsten, som till övervägande del kommer från AMFs
kärnaffär Avtalspension SAF-LO, uppgick till 15,5 (15,8) miljarder kronor. Försäkringsersättningar uppgick till –7,5 (–7,8) miljarder kronor.
Driftskostnaderna uppgick i perioden till –431 (–404) miljoner kronor.
AMFs intäkter utgörs av inbetalda premier, intäkter från investeringsavtal, övriga
tekniska intäkter samt avkastning på placeringstillgångarna. Kostnaderna består
av utbetalda försäkringsersättningar, ökning av försäkringstekniska avsättningar,
driftskostnader, kostnader för kapitalförvaltningen och skatt.

Marknadsutveckling

Det första halvåret 2021 kännetecknades av en stark återhämtning drivet av vaccinationsutrullning och fortsatt stora centralbanksstimulanser i form av låga räntor och
köp av obligationer samt fortsatta finanspolitiska stimulanser. I USA fick detta extra
fart då Demokraterna vann majoritet i senaten i januari 2021, vilket fick amerikanska
långa räntor att stiga kraftigt under första kvartalet. Hastigheten i ränteuppgången
skakade om börserna något men investerarnas fokus vändes snabbt från rädsla för att
fortsatt ränteuppgång skulle punktera den historiskt höga aktievärderingen till förväntningar om att den starka ekonomin ska driva vinsterna uppåt. Första kvartalets
rapporterade företagsvinster bekräftade det senare, vilket gör att aktier uppvisade
ett starkt första halvår med uppgångar om drygt 15 procent. Den starka ekonomin
gav förnyad efterfrågan för råvaror vilket exempelvis synts i stigande olje- och
kopparpriser.
Under halvåret har även inflationen överraskat på uppsidan. Centralbanker hävdar
att uppgången är övergående och till absolut största del hänförlig till låg inflation
under våren 2020, och tillfälliga effekter kopplade till att ett ojämnt borttagande av
covid-restriktioner världen över skapar materialbrist, vilket återspeglas i stigande
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fonder som funnits i mer än fem år haft en bättre avkastning
än sina respektive jämförelseindex, mätt över de senaste 60
månaderna.
Jämförelsesiffror inom parentes avser i detta stycke
halvåret föregående räkenskapsår.

priser. Marknadsbedömare såväl som investerare har under
senare delen av perioden börjat ifrågasätta att den högre
inflationen skulle vara tillfällig och fokus när vi går in i årets
andra hälft är hur en högre inflation kan komma att påverka
tillgångspriser.
Mot bakgrund av stark marknadsutveckling och positiva
tillväxtdata har aktieandelen i placeringsportföljen hållits
strax över 45 procent under årets första hälft. Exponeringen
mot räntebärande tillgångar har hållits på relativt låga nivåer
vilket har begränsat den negativa effekten av stigande räntor
i framförallt USA. Under perioden har även nya investeringar
genomförts inom alternativa tillgångar samt onoterade aktier,
se vidare Händelser under året nedan.

Finansiell ställning, solvensgrad och konsolidering

Kapitalavkastning
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Traditionell försäkring

3

Vid halvårsskiftet var marknadsvärdet på placeringstillgångarna
för traditionell försäkring 593 (514) miljarder kronor. Aktie
exponeringen uppgick till 47,1 (38,8) procent, ränteexponeringen till 24,8 (30,8) procent, fastighetsexponeringen till 19,5
(21,9) procent och exponeringen mot alternativa investeringar
till 8,6 (8,5) procent. Totalavkastningen på AMFs placeringstillgångar uppgick till 8,5 (–1,4) procent. Avkastningen på den
totala aktieportföljen var 18,5 (–3,5) procent. Avkastningen på
svenska aktier var 20,4 (–6,0) procent och på utländska aktier
16,6 (–2,5) procent. Avkastningen på den räntebärande portföljen var –0,7 (3,7) procent, på fastighetsportföljen 3,3 (0,7)
procent och på alternativa investeringar 5,3 (–2,2) procent.
Jämförelsesiffror inom parentes avser i detta stycke halvåret föregående räkenskapsår.

Fondförsäkring

Marknadsvärdet på tillgångarna för fondförsäkring uppgick
vid halvårsskiftet till 87,6 (65,5) miljarder kronor, varav 80,0
(76,9) procent var placerade i aktiefonder, 15,4 (17,1) procent i
blandfonder och 4,6 (6,0) procent i räntefonder. 99,8 (99,4) procent av tillgångarna inom fondförsäkring var placerade i fonder
från AMF Fonder AB. Resterande del var placerade i fonder från
externa fondbolag. Vid halvårsskiftet har åtta av AMFs elva egna

Bolagets finansiella ställning är mycket god och solvensgraden
är fortsatt hög. Vid halvårsskiftet uppgick den till 217 (182)
procent. Vid utgången av 2020 uppgick solvensgraden till 196
procent.
För premiebestämda försäkringar bestäms och tillförs
överskott månadsvis i efterskott. Målsättningen är att den
kollektiva konsolideringsgraden ska vara 100 procent och det
redovisas därför inte något kollektivt konsolideringskapital.
För förmånsbestämda försäkringar uppgick det kollektiva
konsolideringskapitalet per 30 juni 2021 till 4,0 (3,7) miljarder
kronor och den kollektiva konsolideringsgraden uppgick till
251 (206) procent.

Garantiränta

Garantiräntan är den ränta som används i samband med in
betalningar (premier och inflyttat kapital). Garantiräntan
för återbäringskollektiv 1 (som i regel tillämpas på 100 procent
av inbetalningen) är oförändrad sedan den 1 april 2020 och
uppgår till 0 procent. Garantiräntan för återbäringskollektiv
3 (som i regel tillämpas på 85 procent av inbetalningen) är
oförändrad sedan tidigare och uppgår till 0,60 procent. Räntorna är angivna före avdrag för driftskostnader och skatt.

Garantiförstärkningsränta

Garantiförstärkningsräntan är den ränta som används för
eventuell förstärkning av försäkringarnas garanterade belopp
innan utbetalning påbörjas. Garantiförstärkningsräntan är
oförändrad sedan tidigare och uppgår till minus 1,50 procent.
Räntan är angiven före avdrag för driftskostnader och skatt.

Beslut vid årsstämma

Vid årsstämman den 7 april 2021 beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verk
samhetsåret 2020.
Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen skulle
vara nio. Till ledamöter omvalde stämman Renée Andersson,
Ulf Grunander, Per Ljungberg, Ola Pettersson, Marie Rudberg,
Caroline af Ugglas, Lars Wedenborn och Tomas With. Therese

Guovelin utsågs till ny ledamot. Lars Wedenborn omvaldes till
styrelsens ordförande. Ägarna LO respektive Svenskt Näringsliv utsåg, i enlighet med försäkringsrörelselagen samt AMFs
bolagsordning, Therese Guovelin respektive Marie Rudberg
till ledamöter att särskilt bevaka försäkringstagarnas och de
försäkrades intressen.
Stämman tog beslut om arvoden till styrelsen enligt följande:
Arvodet till styrelsens ordförande bestämdes till 698 400
(680 000) kronor. Arvode för styrelseledamot bestämdes till
126 500 (123 200) kronor. För ledamöter i utskott utgår tilläggsarvoden enligt följande: ordförande i revisionsutskottet respektive finansutskottet 94 000 (91 500) kronor och för ledamöter
i revisionsutskottet respektive finansutskottet 81 900 (79 700)
kronor samt för ledamöter i kompetens- och ersättningsutskottet
35 200 (34 300) kronor.
EY omvaldes på stämman till revisorer för bolaget.
Huvudansvarig revisor är Daniel Eriksson.

Händelser under året

Ansökan om omvandling till tjänstepensionsföretag

AMF lämnade i mars 2021, efter beslut av bolagsstämman, in
ansökan till Finansinspektionen om omvandling till tjänstepensionsföretag i enlighet med den nya lagen om tjänstepensionsföretag. Se beskrivning av det nya regelverket på sidan
39 i Årsredovisningen 2020. Ambitionen är att omvandlingen
ska ske den 1 januari 2022. AMF har i samband med detta även
fattat beslut om att byta namn till AMF Tjänstepension AB
vilket kommer ske vid övergången.

Verksamhetsöverlåtelse av kapitalförvaltningen

Den 29 juni 2021 gjorde AMF en anmälan till Finansinspektionen om utlagd verksamhet av kapitalförvaltningen inom
moderbolaget till det helägda dotterbolaget AMF Fonder
AB för att samla AMFs kapitalförvaltning inom traditionell
försäkring och fondförsäkring i en och samma organisation.
Genom sammanslagningen bedöms kapitalförvaltning kunna
bedrivas effektivare genom en samlad och bredare kompetens,
vilket ska avspeglas i högre avkastning för såväl fond- som för
försäkringskunder.
Verksamhetsöverlåtelsen är planerad till den 1 september
2021 då personal inom kapitalförvaltningen övergår till AMF
Fonder AB. Inga finansiella, materiella eller immateriella
tillgångar kommer att överlåtas i samband med verksamhets
överlåtelsen.
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Villkorsändringar och effektivisering

Under våren 2021 slutförde AMF ett arbete med att förbättra
försäkringsvillkoren inom avtalsområdena KAP-KL och PA16.
Som en del av denna villkorsmigrering har berörda avtal överförts till AMFs senaste försäkringssystem vilket har minskat
komplexitet och skapat förutsättningar för kostnadsminskningar. Avgiftsuttaget har ändrats från avgift per försäkring
till avgift per kund och förvaltningsform, samtidigt som ett
avgiftstak har införts. Motsvarande villkorsändringar för
avtalspension SAF-LO genomfördes under 2016.

Investeringar och avyttringar i placeringstillgångar

AMF Delårsrapport 2021

AMF har under första halvåret 2021 gjort ytterligare direkt
investeringar i onoterade tillgångar. I mars förvärvades 12,5
procent av aktierna i Caruna Networks Oy som är det största
eldistributionsföretaget i Finland. AMF är efter investeringen
Carunas tredje största ägare. Vidare har 240 miljoner kronor
investerats i logistikföretaget Budbee samt 300 miljoner kronor i Epidemic Sound som är ett svenskt tech- och musikbolag.
Tilläggsinvesteringar har skett med 640 miljoner kronor i
batteritillverkaren Northvolt utöver det belopp på 500 miljoner
kronor som investerades under 2019, samt med 120 miljoner
kronor och 300 miljoner kronor i bolagen Mathem respektive
Storskogen.
Inom fastighetsportföljen tecknades avtal i juni om att
sälja fastigheten Fröfjärden 3, som är belägen i Sundbyberg,
med frånträde 1 juli 2021. Transaktionen gjordes till ett underliggande fastighetsvärde om 740 miljoner kronor.
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Förändringar i styrelse och ledning

Therese Guovelin tillträdde som ny ledamot i styrelsen i
samband med årsstämman samtidigt som Berit Müllerström
lämnade sitt uppdrag som styrelseledamot.
I juni utsågs Per Wiklund till ny tillförordnad vd i dotterbolaget AMF Fonder från och med 1 juli, och ersatte Cecilia
Ardström som återgått till sitt uppdrag som styrelseledamot
i bolaget.

Regelverk

Reglering på hållbarhetsområdet

Den 21 april 2021 levererade EU kommissionen ett paket med
finansiell reglering på hållbarhetsområdet. Paketet innehöll
bland annat en förordning (EU Taxonomy Delegated Act) som
innehåller granskningskriterierna till de två första miljömålen
i taxonomin och ett nytt EU-direktiv (Corporate Sustainability
Reporting Directive) som ska ersätta Non-Financial Reporting
Directive.
Förordningen är ett verktyg för bolag att göra hållbara
investeringsval genom att göra det tydligare vilka ekonomiska
aktiviteter som kan anses bidra till EUs miljömål. Det nya
direktivet innehåller detaljerade rapporteringskrav för stora
och listade bolag och innebär att fler bolag kommer omfattas
av rapporteringsskyldigheten. Informationen som lämnas av
bolagen är nödvändig för att investerare, bland annat AMF, ska
kunna mäta hållbarhet i investeringar. AMF omfattas också
av rapporteringsreglerna i direktivet. Förordningen ska börja
tillämpas 1 januari 2022 och direktivet, som måste införlivas i
nationell rätt, år 2023.
Därutöver har de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA)
lämnat förslag på tekniska standarder som rör taxonomirelaterade upplysningskrav. Upplysningskraven ska börja tillämpas
1 januari 2022 även om det fortsatt råder viss osäkerhet om
tillämpningsdatum.

Avgifter vid återköp och flytt av fond- och
depåförsäkringar

Riksdagen biföll den 10 februari 2021 regeringens förslag till
lagändringar med avsikt att sänka avgifterna vid återköp och
flytt av individuella livförsäkringar där de ersättningsberättigade bär placeringsrisken, vilket i dag utgörs av fond- och
depåförsäkringar. Syftet är att effektivisera rätten till återköp och flytt av individuella fond- och depåförsäkringar. Det
innebär att försäkringsföretag i dessa fall bara får ta ut avgift
för den direkta kostnaden för administrationen av flytten, samt
att det införs ett indexerat maxtak som för närvarande är 600
kronor. Om försäkringens värde uppgår till högst ett prisbasbelopp får försäkringsföretaget inte ta ut någon avgift. Kollektiv
avtalsgrundad personförsäkring omfattas inte av lagändringen.
Lagändringen trädde i kraft den 1 april 2021 och omfattar
försäkringsavtal som har ingåtts från och med 1 juli 2007.

AMF har justerat flyttavgifterna för individuell fondförsäkring
i enlighet med de ändrade lagreglerna. För individuell traditionell tjänstepension och privat pension har AMF valt att införa
motsvarande maxtak för flyttavgifterna.

Transaktioner med närstående

AMFs närstående parter beskrivs i årsredovisningen för 2020.
Inga förändringar i närståendekretsen har skett under 2021.
Premieinbetalningar från Fora AB har under året uppgått till
13 070 (13 305) miljoner kronor. AMF har till Fora AB under året
betalat 686 (697) miljoner kronor avseende Premiereduktion
(STP-medel). Se vidare ”Förändring i eget kapital i sammandrag” på sidan 10.
Det helägda dotterbolaget Papperssvalan har under året åter
betalat ett lån om 134 (350) miljoner kronor och AMF Fastigheter har under året återbetalat ett lån om 27 miljoner kronor.
Föregående år lånade AMF Fastigheter 20 miljoner kronor. Det
delägda bolaget Oslo Areal har under året återbetalat lån om 610
miljoner kronor. Föregående år utökade bolaget sin belåning
med 19 miljoner kronor. Det delägda bolaget Antilooppi har
under året lånat 86 (655) miljoner kronor och erhållit aktieägartillskott om 66 (637) miljoner kronor. AMF har även lämnat
aktieägartillskott till Cinder Invest om 166 miljoner kronor.
AMF har deltagit i en nyemission till det delägda bolaget Stena
Renewable motsvarande 263 (140) miljoner kronor.
AMF har mottagit utdelning från närstående bolag uppgående till 204 (204) miljoner kronor under första halvåret 2021.
Utdelningen avser intressebolaget Ormonde Energy om 114
(143) miljoner kronor samt dotterbolaget Bergvik Skog Öst om
90 (36) miljoner kronor.

Risker och riskhantering

Risker och riskhantering
Målsättningen med AMFs riskhantering är att undvika oförutsedda ekonomiska eller andra förluster för koncernen och dess
kunder. Riskhanteringen ska långsiktigt bidra till koncernens konkurrenskraftiga resultat, goda anseende och starka
varumärke. Det innebär i moderbolaget att aktivt risktagande
ska ske på ett balanserat och kontrollerat sätt med beaktande
av att bolaget alltid ska kunna uppfylla garanterade åtaganden
gentemot de försäkrade. Bolagets uppdrag och därmed risk
hantering ska primärt ses utifrån kundens perspektiv med
fokus på kundens totala tillgodohavande (pensionskapitalet).
I årsredovisningen för 2020 (sidorna 45–50) finns en

beskrivning av AMFs viktigaste riskelement i verksamheten,
med bland annat en redogörelse för betydelsen av en god
solvens för riskhanteringen och en utförlig beskrivning av
förekommande risker inom placeringsverksamheten, samt en
beskrivning av hur AMFs riskhantering är organiserad. Den
riskbild som redovisas i årsredovisningen för 2020 är, i allt
väsentligt, fortsatt gällande med undantaget att AMFs solvenssituation signifikant har förbättrats under första halvåret 2021.
Årsredovisning för 2020 finns på www.amf.se.
Aktuell tillgångsfördelning per 2021-06-30 visas i tabellen
Totalavkastningstabell på sidan 7.

Påverkan på resultat/egetkapital
miljarder kronor
EFFEKTER PÅ SOLVENSEN VID VISSA HÄNDELSER
Marknadsräntorna faller med 1 procentenhet

+5,1

+13,5

–8 (0) 2)

–27,9

–10 (–9)

Fastighetsvärdena faller 10 procent

–11,6

–4 (–4)

Alternativa Investeringar faller 10 procent

–5,1

–2 (–2)

Den svenska kronan stärks med 10 procent

–3,8

–1 (–1)

Antagen livslängd ökar med 1 år

AMF Delårsrapport 2021

Skulder 1)

Aktiekurserna faller 10 procent

10 procent av alla kunder som får, flyttar ut
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Tillgångar

Påverkan på
solvensgrad
procentenheter

0,0

+6,9

–5 (–5)

–36,2

–16,2

0 (0)

Siffror inom parentes avser helårsskiftet 2020.
1)

Positivt värde innebär negativ påverkan på resultat/eget kapital.

2)

Förklaring till skillnaden mot jämförelsetalet är att negativa räntor som då förelåg inte stressas vilket gav en effekt på noll.

Tabellen visar hur solvensgraden påverkas av förändringar av värden på
de finansiella marknaderna, antaganden om livslängd och kundernas
återköp (flyttar) av pensionsförsäkringar. Beräkningarna av räntor,
aktier och fastigheter utgår från att förändringarna är lika stora för alla
marknader. Vid beräkningen antas att underliggande marknadsräntor
faller med 1 procentenhet. Förändringen av räntekurvan vid värdering
av skulderna följer FFFS 2013:23. Ränteförändringarna påverkar värdet
av både räntebärande tillgångar och försäkringstekniska avsättningar
vilket framgår av tabellen. AMF investerar huvudsakligen i instrument
som handlas utan optionsinslag varför en viss marknadsförändring får
motsvarande genomslag på AMFs portfölj. Samtliga förändringar av
tillgångar och skulder bokförs via årets resultat förutom rörelsefastigheten vars omvärdering redovisas i övrigt totalresultat.

Nyckeltal

Nyckeltal
2021-06-30

2020-06-30

2020-12-31

315 736

228 363

264 858

4 049

3 661

4 185

315 736

228 363

264 858

10 942

11 336

11 157

28,9

20,1

23,7

Kollektiv konsolideringsgrad, förmånsbestämda försäkringar 2)

251

206

237

Solvensgrad (traditionell försäkring)

217

182

196

Förvaltningskostnadsprocent trad inklusive driftskostnader i kapitalförvaltningen

0,15

0,15

0,14

Förvaltningskostnadsprocent exklusive driftskostnader i kapitalförvaltningen

0,11

0,12

0,11

Ekonomisk ställning (Mkr)
Konsolideringskapital 1) 
Kollektivt konsolideringskapital, förmånsbestämda försäkringar 2)
Kapitalbas

1)

Erforderlig solvensmarginal
Solvenskvot (kvot)

Nyckeltalen presenteras för moderbolaget eftersom de avser
försäkringsrörelsen och försäkringsrörelsen i AMF uteslutande
drivs i moderbolaget.

1)

	Konsolideringskapitalet och kapitalbasen inkluderar övervärden som
består av skillnaden mellan bokförda värden och verkliga värden avseende
dotterbolag samt gemensamt styrda företag och intresseföretag. Detta
belopp uppgår till 32 803 miljoner kronor. Vid helåret 2020 uppgick övervärdet till 30 409 miljoner kronor och per halvåret 2020 var motsvarande
siffra 28 787 miljoner kronor. Konsolideringskapitalet redovisas utan
att beakta uppskjuten skatt hänförligt till övervärden. De uppskjutna
skatterna är hänförliga till byggnader och mark och uppgår till 1 906
miljoner kronor. Vid helåret 2020 uppgick de uppskjutna skatterna till
1 835 miljoner kronor och motsvarande siffra för halvåret 2020 var 1 789
miljoner kronor.

2)

För premiebestämda försäkringar redovisas inte kollektivt konsolideringskapital och kollektiv konsolideringsgrad då det för dessa tillämpas en
direktutdelande överskottsmodell med målnivå 100%.

3)

Nyckeltalen är beräknade med senaste 12 månaders utfall.

Nyckeltal, ekonomisk ställning (procent)

Nyckeltal, livförsäkringsrörelsen (procent) 3)

0,11

0,11

0,11

Administrationskostnadsprocent för sparprodukter, traditionell försäkring

varav traditionell försäkring

0,11

0,11

0,11

Anskaffningskostnadsprocent, traditionell försäkring

0,03

0,03

0,03

Jan–juni 2021

Jan–juni 2020

Jan–dec 2020

AMF Delårsrapport 2021

Nyckeltal, placeringstillgångar i traditionell försäkring (procent)
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Direktavkastning

1,5

1,1

2,2

Totalavkastning

8,5

–1,4

7,1

Totalavkastningstabell

Totalavkastningstabell
Marknadsvärden, Mkr

Räntebärande
varav svenska
varav utländska
Aktier

2020-12-31

Jan–juni 2021

Jan–juni 2020

Jan–dec 2020

152 976

174 851

160 627

–0,7

3,7

4,2

68 778

76 659

72 364

–0,3

0,6

1,3

84 198

98 192

88 263

–1,1

6,1

6,4

293 758

199 711

241 344

18,5

–3,5

10,6
14,6

145 430

91 740

120 302

20,4

–6,0

varav utländska

148 328

107 971

121 042

16,6

–2,5

5,6

96 885

93 843

94 898

3,3

0,7

3,0

Alternativa investeringar

50 464

44 344

42 891

5,3

–2,2

2,4

Valutabidrag 1)

–1 085

1 487

6 907

–0,6

–0,4

1,2

592 998

514 236

546 667

8,5

–1,4

7,1

Totalt
1)

Avkastning beräknas som avkastningsbidrag.

Totalavkastningstabellen är upprättad i enlighet med Svensk Försäkrings
rekommendationer. Se vidare Svensk Försäkrings Totalavkastningstabell
– Rekommendation för årlig rapportering av totalavkastning. Klassificering
och värdering i Totalavkastningstabellen skiljer sig mot redovisningen i
Balansräkningen bland annat avseende följande poster:
Aktierna i dotterbolaget AMF Fonder värderas till marknadsvärde och
inkluderas i Totalavkastningstabellen under svenska aktier. Modellen som
används för värdering är en Discounted Cash Flow-modell där kassaflöde
baseras på framtida vinster.

AMF Delårsrapport 2021

2020-06-30

varav svenska
Fastigheter

7

Avkastning, %

2021-06-30

Innehav i fastighetsägande dotterbolag och gemensamt styrda företag
redovisas i tabellen under Fastigheter. Fastigheterna i dessa innehav är
värderade till marknadsvärde.

I Totalavkastningstabellen redovisas innehav i infrastruktur, alternativa
krediter, hedgefonder samt skog på egen rad under benämningen Alternativa investeringar. Innehaven i dessa är upptagna till marknadsvärden
i ovan tabell.
Räntederivat ingår som en del av de räntebärande placeringarna. På
motsvarande sätt ingår aktiederivat som en del av aktier. När det gäller
valutaderivat ingår dessa i raden utländska räntebärande när syftet
är säkring av utländska räntebärande placeringar och motsvarande
gällande utländska fastigheter och utländska alternativa investeringar.
Utöver dessa säkringar görs det ytterligare valutaderivat med avsikten
att ta aktiva valutapositioner. Dessa ingår i raden Valutabidrag.
I årsredovisningen för 2020, not 36 Avstämning totalavkastningstabell
(TAT) på sidan 97, framgår skillnader mellan redovisning enligt TAT och
de finansiella tabellerna.

Resultaträkning i sammandrag

Resultaträkning i sammandrag
Koncernen
Mkr

Not

Jan–juni 2021

Jan–juni 2020

15 464

15 797

TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE
Premieinkomst
Intäkter från investeringsavtal
Resultat av kapitalförvaltning

2

24

22

58 685

–10 717

Övriga tekniska intäkter

52

32

Försäkringsersättningar

–7 528

–7 758

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar för egen räkning

–3 213

–8 512

–431

–404

63 053

–11 540

63 053

–11 540

–520

–378

Driftskostnader
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat
ICKE-TEKNISK REDOVISNING
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Avkastningsskatt och kupongskatt
Inkomstskatt
PERIODENS RESULTAT

–77

–9

62 456

–11 927

115

–53

62 571

–11 980

Övrigt totalresultat
Komponenter som inte kommer att omklassificeras till årets resultat
PERIODENS TOTALRESULTAT

AMF Delårsrapport 2021

Koncernen består av AMF Pensionsförsäkring AB, AMF Fonder AB, AMF Fastigheter AB samt ett antal helägda fastighetsbolag.
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Balansräkning i sammandrag

Balansräkning i sammandrag
Koncernen
Mkr

Not

2021-06-30

2020-06-30

2020-12-31

54

77

70

Placeringstillgångar

3, 4

591 856

507 273

540 936

Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk

3, 4

87 597

65 512

74 631

3

3 320

3 952

3 226

3, 4

11 938

16 793

13 210

TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar

Fordringar
Andra tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
SUMMA TILLGÅNGAR

1 374

1 426

1 235

696 139

595 033

633 308

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

314 823

227 356

263 835

Försäkringstekniska avsättningar

273 061

282 869

278 415

87 732

65 637

74 797

35

95

93

1 906

1 789

1 835

17 459

16 396

13 349

1 123

891

984

696 139

595 033

633 308

Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk

3

Avsättningar för pensioner
Avsättning för uppskjuten skatt
Andra skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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Koncernen består av AMF Pensionsförsäkring AB, AMF Fonder AB, AMF Fastigheter AB samt ett antal helägda fastighetsbolag.
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3

Förändring i eget kapital i sammandrag

Förändring i eget kapital i sammandrag
Koncernen
Mkr

Jan–juni 2021

Ingående eget kapital
Periodens resultat

–11 927

115

–53

62 571

–11 980

Utbetalningar i tillägg till garanterade belopp

–7 181

–6 676

Garantiförstärkning genom tilldelning av återbäring

–3 717

–2 019

–686

–697

1

2

314 823

227 356

Transaktioner med närstående

2)

Utgående eget kapital

Preliminärt fördelat kapital till de försäkrade per 30 juni 2021 uppgick till 310 (224) miljarder kronor.
Den 30 juni 2021 uppgick de totala åtagandena avseende premiebestämda försäkringar till 580 (503) miljarder kronor, varav 271 (281)
miljarder kronor avser värdet av de garanterade pensionsbeloppen medan 309 (223) miljarder kronor avser värdet av ej garanterade
åtaganden. För de förmånsbestämda försäkringarna var de totala åtagandena 3 (3) miljarder kronor varav 2 (2) miljarder kronor avser
värdet av garanterade pensionsbelopp och 1 (1) miljarder kronor värdet av ej garanterade åtaganden. De garanterade åtagandena
redovisas under Försäkringstekniska avsättningar, medan de ej garanterade åtagandena redovisas inom eget kapital som preliminärt
fördelat kapital mot bakgrund av deras karaktär som riskkapital. Belopp inom parentes avser halvårsskiftet 2020.

AMF Delårsrapport 2021

248 726

62 456

Periodens totalresultat

Övrigt totalresultat 1) 

Övrigt

10

Jan–juni 2020

263 835

1)

Övrigt totalresultat avser omvärdering av rörelsefastighet 39 (–2) miljoner kronor, omvärdering av pensioner för förmånsbestämda pensions
försäkringar avseende den egna personalen 58 (–16) miljoner kronor samt andelar av övrigt totalresultat i företag som redovisas enligt
kapitalandelsmetoden 18 (–35) miljoner kronor.

2)

Transaktioner med närstående avser premierabatt Avtalspension SAF/LO.

Kassaflödesanalys i sammandrag

Kassaflödesanalys i sammandrag
Koncernen
Mkr
Resultat före skatt
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 
1)

Insättningar/utbetalningar investeringsavtal

–11 540

–35 226

20 423
851

–7 181

–6 676

Transaktioner med närstående 3)

–686

–697

Betald skatt

–469

–439

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i tillgångar och skulder

20 172

1 922

–21 452

7 741

Kassaflöde från den löpande verksamheten

–1 280

9 663

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–28

0

Nettoinvesteringar i placeringstillgångar, förändringar i fordringar och skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–

–

Periodens kassaflöde

–1 308

9 663

Likvida medel vid årets början

11 492

5 384

Periodens kassaflöde

–1 308

9 663

Likvida medel vid periodens slut

10 184

15 047

1)

	Avser i huvudsak värdeförändringar på placeringstillgångar och förändringar i försäkringstekniska avsättningar.

 Avser utbetald återbäring till försäkringstagare.

2)

3)

AMF Delårsrapport 2021

Jan–juni 2020

63 053

681

Utbetalt i tillägg till garanterade belopp från preliminärt fördelat kapital 2)

11

Jan–juni 2021

Se Förändring av eget kapital i sammandrag på sidan 10.

Resultaträkning i sammandrag

Resultaträkning i sammandrag
Moderbolaget
Mkr

Jan–juni 2021

Jan–juni 2020

15 464

15 797

TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE
Premieinkomst
Intäkter från investeringsavtal

24

22

Kapitalavkastning, inklusive orealiserade värdeförändringar

43 741

–8 290

Värdeökning på placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risk

12 611

8 770

Övriga tekniska intäkter

181

144

Försäkringsersättningar

–7 528

–7 758

9 078

–11 616

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar för egen räkning
Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk

–12 291

3 104

Driftskostnader

–333

–310

Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär risk

–321

–11 871

–56

–75

60 570

–12 083

60 570

–12 083

–520

–378

60 050

–12 461

Övriga tekniska kostnader
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat
ICKE-TEKNISK REDOVISNING
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Skatt
PERIODENS RESULTAT
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1)
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1)

Periodens resultat är tillika totalresultat.

Balansräkning i sammandrag

Balansräkning i sammandrag
Moderbolaget
Mkr

2021-06-30

2020-06-30

2020-12-31

41

75

59

556 016

475 403

507 499

87 597

65 512

74 631

TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Placeringstillgångar
Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
Fordringar

3 233

4 008

3 125

10 102

14 995

11 481

1 214

1 303

1 105

658 203

561 296

597 900

Eget kapital

282 974

199 651

234 509

Försäkringstekniska avsättningar

273 061

282 869

278 415

87 732

65 637

74 797

Andra tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagarna bär risken
Avsättningar för pensioner
Andra skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

13

8

7

8

13 856

12 692

9 704

572

440

467

658 203

561 296

597 900

Noter

Noter
Not 1.
Tillämpade redovisningsprinciper
Koncernen

AMF Delårsrapport 2021

AMF upprättar koncernredovisning i enlighet med International
Financial Reporting Standards (IFRS) så som de godkänts av
EU. Vid upprättandet har också den svenska lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens
föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 2019:23 tillämpats. Vidare tillämpas Rådet för finansiell rapportering, RFR, rekommendation RFR 1 Kompletterande
redovisningsregler för koncerner.
Reglerna i standarden IAS 34 Delårsrapportering har följts
vid upprättandet av denna delårsrapport.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har
tillämpats som i den senaste årsredovisningen.
Nya standarder och tolkningar som antagits av EU med til�lämpning från den 1 januari 2021 har inte medfört några väsentliga effekter på AMFs finansiella rapporter.
Jämförelsesiffror i delårsrapporten avseende resultaträkningsposter visar föregående halvår medan balansräkningsposter visar värdet vid utgången av föregående räkenskapsår
(där inget annat anges).
Nyckeltalen för Förvaltningskostnadsprocent, Administra
tionskostnadsprocent för sparprodukter och Anskaffnings
kostnadsprocent är i denna rapport beräknade med senaste
12 månaders utfall.

14

Not 2.
Resultat av kapitalförvaltning
Moderbolaget
Moderbolaget tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS, vilket
innebär att internationella redovisningsstandarder tillämpas
i den utsträckning det är möjligt enligt svensk lagstiftning på redo
visningsområdet. Den finansiella rapporteringen för moderbolaget
följer lag om årsredovisning i Försäkringsföretag (ÅRFL) samt
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag, FFFS 2019:23, samt Rådet
för finansiell rapportering, RFR, Rekommendation RFR 2,
Redovisning för juridiska personer.

Koncernen
Mkr
Nettoresultat av förvaltade tillgångar
och skulder
Hyresintäkter

Jan–juni
2021

Jan–juni
2020

57 672

–11 723

1 474

1 484

Förvaltningsarvode fondförvaltning

237

188

Driftskostnader i finansrörelsen

–93

–107

Transaktionskostnader

–158

–106

Driftskostnader fastigheter

–447

–453

58 685

–10 717

Noter

Not 3.
Finansiella instrument*
Koncernen
Mkr

Bokfört värde

Bokfört värde

2021-06-30

2020-12-31

Aktier och andelar

299 150

243 849

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

167 355

167 115

7 314

6 807

FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN
Tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället
Andra finansiella placeringstillgångar

Övriga finansiella placeringstillgångar
Fondandelar infrastruktur
Återköpstransaktioner

0

0

6 608

5 090

Investeringsavtalstillgångar

87 597

74 631

Kassa och bank

10 184

11 492

578 208

508 984

Derivat, aktierelaterade

–

–

Derivat, ränterelaterade

0

0

465

10 346

Investerad säkerhet för värdepapperslån

Summa tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället

Tillgångar innehavda för handel
Andra finansiella placeringstillgångar

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

465

10 346

578 673

519 330

3 059

2 907

956

962

4 015

3 869

AMF Delårsrapport 2021

LÅN OCH FORDRINGAR
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Övriga fordringar 1)
Upplupna ränte- och hyresintäkter
SUMMA LÅN OCH FORDRINGAR
* 	Not 3 visar en uppställning av tillgångar och skulder som klassificeras som finansiella instrument. Tabellen visar
därför inte samtliga poster i balansräkningen.
– Aktier och andelar, Obligationer och andra räntebärande värdepapper, Fondandelar infrastruktur, Investerad
säkerhet för värdepapperslån samt Derivat redovisas under Placeringstillgångar i balansräkningen.
– Kassa och bank redovisas under Andra tillgångar i balansräkningen.
– Övriga fordringar redovisas under Fordringar i balansräkningen.
– Upplupna ränte- och hyresintäkter redovisas som Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i balansräkningen.

1)

Det redovisade värdet bedöms vara en fullgod approximation av det verkliga värdet på grund av kort tid till förfall.

Noter

Not 3.
Finansiella instrument, forts.*
Koncernen
Mkr

Bokfört värde

Bokfört värde

2021-06-30

2020-12-31

87 732

74 797

FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället
Skulder till försäkringstagare, investeringsavtal
Övriga skulder
Återköpstransaktioner
Skuld för erhållna kontantsäkerheter för utlånade värdepapper
Summa skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället

0

0

6 608

5 090

94 340

79 887

Skulder innehavda för handel
Derivat
Derivat, aktierelaterade

–

–

Derivat, ränterelaterade

49

67

3 617

764

Derivat, valutarelaterade
Summa skulder innehavda för handel

3 666

831

98 006

80 718

Övriga skulder 1)

6 158

6 690

SUMMA FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL UPPLUPET ANSKAFFNINGSVÄRDE

6 158

6 690

SUMMA FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN
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FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL UPPLUPET ANSKAFFNINGSVÄRDE
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* Not 3 visar en uppställning av tillgångar och skulder som klassificeras som finansiella instrument. Tabellen visar därför inte
samtliga poster i balansräkningen.
– Skulder till försäkringstagare, investeringsavtal redovisas under Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka
försäkringstagarna bär risken i balansräkningen.
– Återköpstransaktioner, Skuld för erhållna kontantsäkerheter för utlånade värdepapper, Derivat samt Övriga skulder redovisas
under Andra skulder i balansräkningen.

1)

	Det redovisade värdet bedöms vara en fullgod approximation av det verkliga värdet på grund av kort tid till förfall.

Noter

Not 4.
Hierarki för verkligt värde – koncernen
2021-06-30

2020-12-31

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Totalt
verkligt
värde

Aktier och andelar

275 868

6 055

17 227

299 150

228 743

5 314

9 792

243 849

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

139 543

12 388

15 424

167 355

143 595

12 442

11 078

167 115

Mkr

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Totalt
verkligt
värde

FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN
Tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället
Andra finansiella placeringstillgångar

Övriga finansiella placeringstillgångar
Fondandelar infrastruktur

–

–

7 314

7 314

–

–

6 807

6 807

Återköpstransaktioner

–

–

–

0

–

0

–

0

–

6 608

–

6 608

–

5 090

–

5 090

87 597

–

–

87 597

74 631

–

–

74 631

Investerad säkerhet för värdepapperslån
Investeringsavtalstillgångar
Kassa och bank
Summa tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället

10 184

–

–

10 184

11 492

–

–

11 492

513 192

25 051

39 965

578 208

458 461

22 846

27 677

508 984

Tillgångar innehavda för handel
Andra finansiella placeringstillgångar
Derivat, aktierelaterade

–

–

–

0

–

–

–

0

Derivat, ränterelaterade

–

–

–

0

–

–

–

0

Derivat, valutarelaterade

–

465

–

465

–

10 346

–

10 346

0

465

0

465

0

10 346

0

10 346

513 192

25 516

39 965

578 673

458 461

33 192

27 677

519 330

Summa tillgångar innehavda för handel
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Inga betydande överföringar är gjorda mellan nivå 1 och nivå 2. Samtliga
skillnader mellan koncern och moderbolag är hänförliga till nivå 1.

Verkligt värde hierarki

AMF klassificerar tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
enligt nedanstående hierarki.
Nivå 1:
Verkligt värde bestämt enligt priser noterade på en aktiv marknad för
samma instrument. Huvudsakliga typer av tillgångar som ingår i denna
nivå är aktier, aktiefonder och obligationer.

Nivå 2:
Verkligt värde bestämt utifrån antingen direkt (som pris) eller indirekt
(härlett från priser) observerbar marknadsdata som inte inkluderas
i nivå 1. Huvudsakliga typer av tillgångar som ingår i denna nivå är
valutaterminer, ränteswappar, återköpstransaktioner, dagslån och
certifikat.
Nivå 3:
Verkligt värde bestämt med hjälp av indata som inte är observerbar på
marknaden. Huvudsakliga typer av tillgångar som ingår i denna nivå är
onoterade aktier, onoterade räntebärande placeringar (direktägda samt
i fonder) och fondandelar avseende infrastruktur.

Känslighetsanalys nivå 3
I nivå 3 används värderingstekniker som innehåller parametrar som
inte är direkt observerbara på en marknad. De tekniker som används
är normalt avkastningsbaserade tekniker (nuvärdestekniker) och
marknadsbaserade tekniker. Värderingarna utförs huvudsakligen av
externa fondbolag eller värderingsföretag och görs i enighet med IPEV
(International Private Equity and Venture Capial Valuation Guidelines)
och internationella redovisningsregler. De viktigaste parametrarna som
inte är observerbara som används är riskpåslag för kreditrisk, prognoser
om framtida kassaflöden och diskonteringssatser för förväntade kassa
flöden. Det bedöms dock inte finnas enskilda antaganden som har en
betydande påverkan på tillgångarnas verkliga värde eller AMFs resultat
och eget kapital.

Noter

Not 4.
Hierarki för verkligt värde – koncernen, forts.
2021-06-30

2020-12-31

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Totalt
verkligt
värde

–

87 732

–

87 732

–

74 797

–

74 797

Återköpstransaktioner

–

–

–

0

–

–

–

0

Skuld för erhållna kontantsäkerheter för utlånade värdepapper

–

6 608

–

6 608

–

5 090

–

5 090

0

94 340

0

94 340

0

79 887

0

79 887

–

–

–

0

–

–

–

0

Mkr

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Totalt
verkligt
värde

FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN
Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället
Skulder till försäkringstagare, investeringsavtal
Övriga skulder

Summa skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället

Skulder innehavda för handel
Derivat
Derivat, aktierelaterade
Derivat, ränterelaterade

–

49

–

49

–

67

–

67

Derivat, valutarelaterade

–

3 617

–

3 617

–

764

–

764

Summa skulder innehavda för handel

0

3 666

0

3 666

0

831

0

831

SUMMA FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN

0

98 006

0

98 006

0

80 718

0

80 718
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Inga betydande överföringar är gjorda mellan nivå 1 och nivå 2.
Samtliga skillnader mellan koncern och moderbolag är hänförliga till nivå 1.
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Noter

Not 4.
Hierarki för verkligt värde – koncernen, forts.
Periodförändringar för finansiella instrument i nivå 3

2021-06-30
Obligationer
Aktier och
och andra ränte
andelar bärande värdepapper

Mkr
Ingående balans

2020-12-31

Övriga finansiella
placeringstillgångar

Totalt

Obligationer
Aktier och
och andra ränte
andelar bärande värdepapper

Övriga finansiella
placeringstillgångar

Totalt

9 792

11 078

6 807

27 677

5 771

12 385

7 824

25 980

–

–

–

0

0

–

–

0

2 474

1 020

551

4 961

5 592

Försäljning

–

–

Emissioner

–

–

–
17 227

Överföringar till/från nivå 3
Värdeförändringar netto
I årets resultat
Köp

Förfall
Utgående balans

4 044

1 769

–1 350

–1 572

–1 153

10 553

2 252

3 639

555

6 446

–

0

–

0

–

0

–

0

–

–

–

0

–2 265

–44

–2 309

–

–3 596

0

–3 596

15 424

7 314

39 965

9 792

11 078

6 807

27 677

Övriga finansiella
placeringstillgångar

Totalt

Finansiella instrument i nivå 3, påverkan på årets resultat
Nettoresultat av förvaltade tillgångar och skulder
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2021-06-30
Obligationer
Aktier och
och andra ränte
andelar bärande värdepapper

2020-12-31

Övriga finansiella
placeringstillgångar

Totalt

Obligationer
Aktier och
och andra ränte
andelar bärande värdepapper

Totalt resultat i resultaträkningen

2 596

1 389

787

4 772

1 769

–581

–944

244

Varav resultat för tillgångar innehavda vid periodens slut

2 596

1 381

787

4 764

1 769

–596

–944

229

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Stockholm den 19 augusti 2021

Johan Sidenmark
Verkställande direktör
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