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Kommentarer till delårsrapporten

Totalresultat 
Koncernens totalresultat uppgick under första halvåret till –10,5 (62,6) miljarder kronor. 
Moderbolagets resultat uppgick till –12,1 (60,0) miljarder kronor. Resultatet inom 
koncernen har främst påverkats av kapitalförvaltningens resultat vilket har bidragit med 
–82,6 (58,7) miljarder kronor. Minskningen av de försäkringstekniska avsättningarna 
inom traditionell försäkring har medfört en resultatpåverkan med 44,5 (9,1) miljarder 
kronor. Denna minskning beror huvudsakligen på förändringar i marknadsräntor. 
Premieinkomsten, som till övervägande del kommer från AMFs kärnaffär Avtalspension 
SAF-LO, uppgick till 16,5 (15,5) miljarder kronor. Försäkringsersättningar uppgick till 
–7,9 (–7,5) miljarder kronor.  

Driftskostnaderna uppgick i perioden till –436 (–431) 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 
Året började med en historiskt hög inflation som inledningsvis förklarades av leverans-
problem och stimulanser på grund av coronapandemin. Inflationen har dock fortsatt att 
accelerera under året, drivet av dramatiska händelser som Rysslands invasion av Ukraina 
och fortsättningen av coronapandemin i Kina. Centralbanker har agerat kraftfullt för 
att strama åt ekonomin och bekämpa inflationen genom räntehöjningar och minskade 
tillgångsköp. 

Vid årsskiftet förväntades den amerikanska centralbanken (FED) höja styrräntan 
tre gånger under 2022, med totalt 0,75 procentenheter. Verkligheten visade sig bli en 
annan. Hittills i år har FED höjt räntan tre gånger, med totalt 1,5 procentenheter. Till 
kommande årsskifte förväntas styrräntan i USA öka till cirka 3,4 procent, vilket ger en 
total höjning om drygt 3 procentenheter under 2022. Dessa förväntningar har fått såväl 
amerikanska, tyska som svenska långa obligationsräntor att stiga 1,5 procent. Det innebär 
att avkastningen för statsobligationer i många fall är ned mer än 10 procent, den sämsta 
sexmånadersavkastningen sedan 1970-talet. 

Under senare delen av första halvåret bedömdes att stigande priser tillsammans med 
central bankernas åtstramning för att bekämpa inflationen kommer att leda ekonomier 
in i recession. Under större delen av perioden föll priset på aktier på grund av stigande 
räntor. Recessionsoron, snarare än bolagens rapporterade vinster, innebar nedjusterade 

Det har varit ett dramatiskt och turbulent 
halvår. Världsekonomin tyngdes redan under 
årets början av höga energipriser, störda 
leveranskedjor och en ny coronavåg i Kina. 
Läget förvärrades sedan dramatiskt efter 
Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Vi 
såg även en snabbt stigande inflation, och en 
åtstramad penningpolitik.  

Att AMFs totalavkastning under första 
halvåret blev negativ, –9,6 procent, förvånar 
inte givet händelseutvecklingen och drivs 
framförallt av kraftigt fallande aktiepriser. 
Nedgången dämpades emellertid delvis av 
vår goda riskspridning, som vi målmedvetet 
arbetat med att lägga grunden för under ett 
antal år genom att investera mer i onoterade 
bolag, fastigheter och alternativa tillgångar 
som skog, energi och infrastruktur. Den 
traditionella försäkringens styrkor med både 
riskspridning och garantier, blir extra tydliga 
när det blåser snålt.

Trots den ekonomiska oron har vi tack 
vare vår långsiktiga placeringshorisont 
och vår starka finansiella ställning kunnat 
fortsätta göra investeringar i svenska bolag 
som vi tror på. Under våren har vi bland annat 
investerat i innovationsbolaget Polarium, 
i fordonskompontenttillverkaren LEAX 
Group och i elbilstillverkaren Polestar. Vi har 
även ökat vårt innehav i batteritillverkaren 
Northvolt. Det här är bra såväl för våra sparare 
som för bolagen och deras anställda, och för 
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Bästa kund,

omställningen mot en mer hållbar framtid. 
AMFs goda avkastning under de senaste 
åren, och vår branschledande solvens, 
gjorde det möjligt för oss att under våren öka 
tryggheten för drygt en halv miljon kunder 
med traditionell försäkring under utbetalning, 
genom att avsätta runt 17 miljarder kronor till 
stärkta garantier. Det känns givetvis särskilt 
bra under en tid präglad av oro och osäkerhet. 
Våra låga kostnader möjliggör fortsatt låga 
avgifter, och bidrar därmed också till våra 
möjligheter att trygga bra pensioner för våra 
sparare.

Trots ett tufft börsläge arbetar AMF Fonder 
aktivt med att stärka sitt erbjudande. Under 
sommaren lanserades den nya fonden AMF 
Strategifond Global. Den nya fonden kommer 
att förvaltas av AMFs experter på allokering, 
och dra nytta såväl av kompetens inom 
fondförvaltning som strategisk allokering.

Det är svårare än på länge att sia om 
framtiden, och trenden med stigande börser 
och låga räntor är bruten, men jag känner mig 
trygg med att AMF står väl rustade att under 
det kommande halvåret göra det bästa för våra 
fyra miljoner pensionssparare.  

Stockholm i augusti 2022

Johan Sidenmark 
vd AMF

Verkställande direktören för AMF Tjänstepension AB (AMF) avger härmed delårs
rapport för perioden 20220101–20220630, under bolagets femtionde  
verksamhetsår.  
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vinstförväntningar och därmed ytterligare aktieprisfall. Det 
bekräftas av att långa räntor har gått ner något från de högsta 
nivåerna under juni. Sammantaget är aktienedgången stor i 
ett historiskt perspektiv där bolag med hög initial värdering 
och större räntekänslighet har fallit mest. Exempelvis har 
Carnegies index för fastighetsaktier gått ned med 47 procent 
och amerikanska Nasdaq med nästan 30 procent. När det gäller 
bredare aktieindex har svenska SBX-indexet fallit med drygt 27 
procent och amerikanska S&P 500 med 20 procent. Europeiska 
aktier har utvecklats relativt bättre med en nedgång om 15 procent.

Råvaror, och speciellt energi, uppvisar dock stigande priser. 
Exempelvis steg oljepriset med drygt 60 procent och priset på 
naturgas steg ännu mer.

Den höga inflationen och de stigande elpriserna har gynnat 
AMFs investeringar i infrastruktur, som haft en avkastning på 
drygt 12 procent sedan årsskiftet. Fastighetsaktier har generellt 
utvecklats negativt på grund av de noterade fastighetsbolagens 
belåning som förväntas bli dyrare till följd av stigande räntor. 
Dessutom har aktiekurserna varit höga i förhållande till under-
liggande fastigheters värde. AMFs fastighetsportfölj har haft en 
avkastning på 6,5 procent under perioden. Det beror på att de 
flesta av AMFs fastigheter är obelånade, att hyresintäkterna i 
vissa fall är länkade till inflationsutvecklingen och att vakanser 
är fortsatt låga. Nedan följer AMFs avkastning för respektive 
värdepappersslag. 

Kapitalavkastning 
Traditionell försäkring 
Vid halvårsskiftet var marknadsvärdet på placeringstillgångarna 
för traditionell försäkring 560 (593) miljarder kronor. Aktie-
exponeringen uppgick till 35,4 (47,1) procent, ränteexponeringen 
till 30,0 (24,8) procent, fastighetsexponeringen till 21,5 (19,5) 
procent och exponeringen mot alternativa investeringar till 13,1 
(8,6) procent. Totalavkastningen på AMFs placeringstillgångar 
uppgick till –9,6 (8,5) procent. Avkastningen på den totala aktie-
portföljen var –17,8 (18,5) procent. Avkastningen på svenska 
aktier var –24,7 (20,4) procent och på utländska aktier –8,8 (16,6) 
procent. Avkastningen på den räntebärande portföljen var –3,0 

Kommentarer till delårsrapporten,  
forts.

(–0,7) procent, på fastighetsportföljen 6,5 (3,3) procent och  
på alternativa investeringar 5,6 (5,3) procent. 

Jämförelsesiffror inom parentes avser i detta stycke mot-
svarande halvår föregående räkenskapsår. 

Fondförsäkring 
Marknadsvärdet på tillgångarna för fondförsäkring uppgick 
vid halvårsskiftet till 79,2 (87,6) miljarder kronor, varav 79,0 
(80,0) procent var placerade i aktiefonder, 14,8 (15,4) procent 
i blandfonder och 6,2 (4,6) procent i räntefonder. 99,7 (99,8) 
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 sju av 
AMFs elva egna 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  
motsvarande halvår föregående räkenskapsår.  

Finansiell ställning
Bolagets finansiella ställning är fortsatt mycket god. Solvens-
graden som visar marknadsvärdet på placeringstillgångarna i 
relation till de försäkringstekniska avsättningarna uppgick till 
228 (217) procent vid halvårsskiftet och till 232 procent vid  
utgången av 2021. Enligt tjänstepensionsregleringen ska även  
solvensmåttet riskkänsligt kapital beräknas (RKK). Det risk-
känsliga kapitalkravet utgör den minsta storlek på kapitalbasen 
som krävs för att ett tjänstepensionsföretag med 97 procents 
sannolikhet ska ha tillgångar under kommande tolv månader 
som täcker värdet av åtagandena gentemot försäkringstagarna, 
de försäkrade och andra ersättningsberättigade, det vill säga de  
försäkringstekniska avsättningarna. RKK-kvoten, som mot- 
 svarar kapitalbasen i förhållande till det riskkänsliga kapi tal- 
 kravet, uppgick till 2,58 vid halvårsskiftet. 

För premiebestämda försäkringar bestäms och tillförs över-
skott 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 2022 till 3,2 (4,0) miljarder 
kronor och den kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 266 
(251) procent. 

Garantiränta 
Garantiräntan är den ränta som används i samband med 
inbetalningar (premier och inflyttat kapital). Garantiräntan för 
åter bäringskollektiv 1 (som i regel tillämpas på 100 procent av 
inbetalningen) har sedan april 2020 uppgått till 0 procent men  
höjdes den 1 juli 2022 till 0,50 procent. Garantiräntan för 
åter bäringskollektiv 3 (som i regel tillämpas på 85 procent 
av inbetalningen) är oförändrad 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 uppgick 
per halvårsskiftet till minus 1,50 procent men höjdes per 1 juli 
2022 till minus 1,00 procent. Räntan är angiven före avdrag för 
driftskostnader och skatt.

Beslut vid årsstämma
Vid årsstämman den 7 april 2022 beviljades styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 

Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen skulle 
vara nio. Till ledamöter omvalde stämman Renée Andersson,  
Ulf Grunander, Therese Guovelin, Marie Rudberg, Lars  
Wedenborn och Tomas With. Till nya ledamöter utsågs Anders 
Canemyr, Bengt-Åke Fagerman och Laura Hartman. Caroline 
af Ugglas, Ola Pettersson och Per Ljungberg lämnade styrelsen. 
Lars Wedenborn omvaldes till styrelsens ordförande. Ägarna  
LO respektive Svenskt Näringsliv utsåg, i enlighet med lagen  
om tjänstepensionsföretag samt AMFs bolagsordning, Therese 
Guovelin respektive Marie Rudberg till ledamöter att särskilt 
bevaka försäkringstagarnas och de försäkrades intressen. 
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Stämman tog beslut om arvoden till styrelsen enligt följande:  
Arvodet till styrelsens ordförande bestämdes till 715 160 
(698 400) kronor. Arvode för styrelseledamot bestämdes 
till 129 540 (126 500) kronor. För ledamöter i utskott utgår 
tilläggsarvoden enligt följande: ordförande i revisionsutskottet 
respektive finansutskottet 96 260 (94 000) kronor och för 
ledamöter i revisionsutskottet respektive finansutskottet 
83 870 (81 900) kronor samt för ledamöter i kompetens- och 
ersättnings utskottet 36 050 (35 200) kronor. 

På stämman omvaldes EY till revisorer för bolaget.  
Huvud ansvarig revisor är Daniel Eriksson.  

Händelser under första halvåret 2022
Omvandling till tjänstepensionsföretag 
Den 1 januari 2022 omvandlades AMF till ett tjänste  pensions-
företag och började tillämpa tjänstepensionsregelverket som är 
särskilt utformat för vårt långsiktiga uppdrag och vår långsiktiga 
förvaltning. I och med omvandlingen ändrades metoden för att 
bestämma diskonteringsräntekurvan vid värdering av de för  
säkringstekniska avsättningarna. AMF har bedömt att 
ändringen innebär en ändrad uppskattning och bedömning. 
Effekten blev att de försäkringstekniska avsättningarna mins-
kade med 2,7 miljarder kronor och resultatet påverkades positivt 
med motsvarande belopp per den 1 januari 2022. Se vidare not 1. 
Tillämpade redovisningsprinciper.

Garantiförstärkning på 16,7 miljarder kronor
I maj månad genomfördes en garantiförstärkning på 16,7 mil-
jarder kronor vilket innebar att vi för drygt 500 000 sparare 
omvandlat överskott i konsolideringsfonden till garantier i de 
försäkringstekniska avsättningarna. Detta kunde genomföras 
tack vare den goda avkastningen som AMF har haft under ett 
antal år och stigande räntor, vilket har medfört en starkare 
solvens. Garantiförstärkningen medförde att solvensgraden 
sjönk cirka 15,5 procentenheter vid tilldelningen. 

Kommentarer till delårsrapporten,  
forts.

Investeringar och avyttringar i placeringstillgångar
AMF har under första halvåret 2022 gjort ytterligare inves ter-
ingar i onoterade tillgångar. Bland annat har 300 miljoner kronor 
investerats i LEAX Group motsvarande 29 procent av aktierna i 
bolaget och 4,5 procent av rösterna. LEAX Group är ett svenskt 
industriföretag som erbjuder utveckling, indust rialisering 
och tillverkning av avancerade komponenter och delsystem i 
industriella applikationer. Investeringen avser preferensaktier 
som kan omvandlas till stamaktier vid en framtida börsnotering. 
I maj investerade AMF 955 miljoner kronor i Polarium som är  
ett svenskt innovations- och tillväxt bolag som utvecklar och  
tillverkar avancerade lösningar för energilagring och energi-
optimering byggd på litiumjonteknik. Innehavet motsvarande 
cirka 9 procent av aktierna. 

I slutet av juni investerades 400 miljoner i elbilstillverkaren 
Polestar i samband med bolagets notering på Nasdaqbörsen i 
New York. 

Inom fastighetsportföljen avyttrades i januari 2022 innehavet 
i det delägda fastighetsbolaget Oslo Areal. Bolaget värderades i 
samband med avtalet till 13,55 miljarder norska kronor på kassa- 
och skuldfri basis varav AMF ägde 50 procent av bolaget. 

I maj tecknades avtal om att förvärva fastigheten Marievik 28, 
som är belägen i Marievik Stockholm, med tillträde 1 juli 2022.
Transaktionen gjordes till ett underliggande fastighetsvärde om 
1 685 miljoner kronor.

Förändringar bolagets ledning
I april utsågs Fredrik Bergqvist till ny chefs jurist och ingår 
därefter i AMFs företagsledning. Han efterträdde Per-Erik 
Karlsson som gick i pension under året. 

Transaktioner med närstående 
AMFs närstående parter beskrivs i årsredovisningen för 2021. 
Utöver avyttringen av Oslo Areal har inga förändringar i när-
ståendekretsen skett under 2022. 

Premieinbetalningar från Fora AB har under året uppgått till 
14 211 (13 070) miljoner kronor. AMF har till Fora AB under året 
betalat 733 (686) miljoner kronor avseende Premiereduktion 
(STP-medel). Se vidare ”Förändring i eget kapital i sammandrag” 
på sidan 10. 

Det helägda dotterbolaget Papperssvalan har under året 
återbetalat ett lån om 292 (134) miljoner kronor och AMF 
Fastigheter har under året återbetalat ett lån om 13 (27) miljoner 
kronor. Det delägda bolaget Antilooppi har under året lånat 
106 (86) miljoner kronor. AMF har lämnat aktieägartillskott 
till Cinder Invest om 43 (166) miljoner kronor och deltagit i en 
nyemission till det delägda bolaget SR Energy om 248 (263) 
miljoner kronor. AMF har mottagit utdelning från närstående 
bolag uppgående till 263 (204) miljoner kronor under första 
halvåret 2022. Utdelningen avser dotterbolagen Bergvik Skog 
Öst om 108 (90) miljoner kronor och AMF Fonder om 96 (–) 
miljoner kronor samt de delägda bolagen Ormonde Energy om 
49 (114) miljoner kronor och Cinder Invest om 10 (–) miljoner 
kronor.
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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 varu märke. Det innebär 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 riskhantering, ska 
primärt ses utifrån kundens perspektiv med fokus på kundens 
totala till godohavande (pensionskapitalet).

EFFEKTER PÅ SOLVENSEN VID VISSA HÄNDELSER

Påverkan på resultat/eget kapital, miljarder kronor Påverkan på solvensgrad
procentenheterTillgångar Skulder 1)

Marknadsräntorna faller med 1 procentenhet +5,1 +13,5 –8 (0)

Aktiekurserna faller 10 procent –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 0,0 +6,9 –5 (–5)

10 procent av alla kunder som får, flyttar ut –36,2 –16,2 0 (0)

Siffror inom parentes avser helårsskiftet 2021.

1)  Positivt värde innebär negativ påverkan på resultat/eget kapital.

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 2019:21. 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 rörelse
fastigheten vars omvärdering redovisas i övrigt totalresultat.

I årsredovisningen för 2021 (sidorna 49-54) 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 2021 är, i allt väsentligt, fortsatt 
gällande. Årsredovisning för 2021 finns på www.amf.se. 
Aktuell tillgångsfördelning per 2022-06-30 visas i tabellen 
Totalavkastningstabell på sidan 7.
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Ekonomisk ställning (Mkr)

Konsolideringskapital 1)  307 704 315 736 349 775

Kollektivt konsolideringskapital, förmånsbestämda försäkringar 2) 3 231 4 049 4 514

Kapitalbas 1) 307 704 315 736 349 775

Minimikapitalkrav 4) 9 847 10 942 10 750

Riskkänsligt kapitalkrav 5) 119 071 – –

Nyckeltal, ekonomisk ställning (procent)

Kollektiv konsolideringsgrad, förmånsbestämda försäkringar 2) 266 251 293

Solvensgrad (traditionell försäkring) 228 217 232

Nyckeltal, livförsäkringsrörelsen (procent) 3)

Förvaltningskostnadsprocent trad inklusive driftskostnader i kapitalförvaltningen 0,14 0,15 0,14

Förvaltningskostnadsprocent exklusive driftskostnader i kapitalförvaltningen 0,11 0,11 0,10

varav traditionell försäkring 0,11 0,11 0,11

Administrationskostnadsprocent för sparprodukter, traditionell försäkring 0,11 0,11 0,11

Anskaffningskostnadsprocent, traditionell försäkring 0,03 0,03 0,03

Jan–juni 2022 Jan–juni 2021 Jan–dec 2021

Nyckeltal, placeringstillgångar i traditionell försäkring (procent) 6)

Direktavkastning 1,1 1,5 1,5

Totalavkastning –9,6 8,5 16,5

Nyckeltal

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 39 897 miljoner kronor. Vid helåret 2021 uppgick över  
värdet till 38 165 miljoner kronor och per halvåret 2021 var mot svarande 
siffra 32 803 miljoner kronor. Konsolideringskapitalet redovisas utan 
att beakta uppskjuten skatt hänförligt till övervärden. De uppskjutna 
skatterna är hänförliga till byggnader och mark och uppgår till 2 449 
miljoner kronor. Vid helåret 2021 uppgick de uppskjutna skatterna till 
2 219 miljoner kronor och motsvarande siffra för halvåret 2021 var 1 906 
miljoner kronor.

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

3)  Nyckeltalen är beräknade med senaste 12 månaders utfall.

4)  För jämförelseperioderna avses erforderlig solvensmarginal, som  
motsvarade minimikapitalkravet innan omvandlingen till tjänste
pensionsföretag.

5)  Riskkänsligt kapitalkrav utgör den minsta storlek på kapitalbasen som 
krävs för att ett tjänstepensionsföretag med 97 procents sannolikhet  
ska ha tillgångar under kommande tolv månader som täcker värdet av 
åtaganden gentemot försäkringstagarna, de försäkrade och andra  
ersättningsberättigade.

6)  Totalavkastning och direktavkastning är beräknad enligt Svensk  
Försäkrings rekommendation för rapportering av totalavkastning.
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Marknadsvärden, Mkr Avkastning, %

2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 Jan–juni 2022 Jan–juni 2021 Jan–dec 2021

Räntebärande 156 296 152 976 145 141 –3,0 –0,7 –0,1

varav svenska 82 148 68 778 68 420 –4,5 –0,3 –0,3

varav utländska 74 148 84 198 76 721 –1,6 –1,1 –1,7

Aktier 237 088 293 758 316 585 –17,8 18,5 34,3

varav svenska 130 054 145 430 175 193 –24,7 20,4 38,6

varav utländska 107 034 148 328 141 392 –8,8 16,6 29,7

Fastigheter 100 835 96 885 104 015 6,5 3,3 12,1

Alternativa investeringar 72 101 50 464 64 868 5,6 5,3 10,2

Valutabidrag 1) –6 394 –1 085 –8 608 –1,8 –0,6 –1,7

Totalt 559 926 592 998 622 001 –9,6 8,5 16,5

1)  Avkastning beräknas som avkastningsbidrag. 

Totalavkastningstabell

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 Flowmodell där kassaflöde 
baseras på framtida vinster.  
 
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 marknads
värden 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 2021, not 36 Avstämning totalavkastningstabell 
(TAT) på sidan 101, framgår skillnader mellan redovisning enligt TAT och  
de finansiella tabellerna.
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Mkr Not Jan–juni 2022 Jan–juni 2021

TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

Premieinkomst 16 460 15 464

Intäkter från investeringsavtal 23 24

Resultat av kapitalförvaltning 2 –82 558 58 685

Övriga tekniska intäkter 76 52

Försäkringsersättningar –7 946 –7 528

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar för egen räkning 64 638 –3 213

Driftskostnader –436 –431

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat –9 743 63 053

ICKE-TEKNISK REDOVISNING

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat –9 743 63 053

Avkastningsskatt och kupongskatt –731 –520

Inkomstskatt –237 –77

PERIODENS RESULTAT –10 711 62 456

Övrigt totalresultat

Komponenter som inte kommer att omklassificeras till årets resultat 178 115

PERIODENS TOTALRESULTAT –10 533 62 571

Resultaträkning i sammandrag
Koncernen

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

Mkr Not 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 32 54 39

Placeringstillgångar 3, 4 557 677 591 856 627 665

Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk 3, 4 79 238 87 597 98 811

Fordringar 3 1 055 3 320 10 054

Andra tillgångar 3, 4 16 733 11 938 10 742

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 406 1 374 1 167

SUMMA TILLGÅNGAR 656 141 696 139 748 478

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 306 366 314 823 348 620

Försäkringstekniska avsättningar 245 661 273 061 268 269

Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk 3 79 370 87 732 98 960

Avsättningar för pensioner 25 35 25

Avsättning för uppskjuten skatt 2 449 1 906 2 219

Andra skulder 3 21 229 17 459 29 296

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 041 1 123 1 089

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 656 141 696 139 748 478

Koncernen består av AMF Tjänstepension AB, AMF Fonder AB, AMF Fastigheter AB samt ett antal helägda fastighetsbolag.
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Mkr Jan–juni 2022 Jan–juni 2021

Ingående eget kapital 348 620 263 835

Periodens resultat –10 711 62 456

Övrigt totalresultat 1)  178 115

Periodens totalresultat –10 533 62 571

Utbetalningar i tillägg till garanterade belopp –9 041 –7 181

Garantiförstärkning genom tilldelning av återbäring –21 948 –3 717

Transaktioner med närstående 2) –733 –686

Övrigt 1 1

Utgående eget kapital 306 366 314 823

Förändring i eget kapital i sammandrag

Preliminärt fördelat kapital till de försäkrade per den 30 juni 2022 uppgick till 307 (310) miljarder kronor.

Den 30 juni 2022 uppgick de totala åtagandena avseende premiebestämda försäkringar till 551 (580) miljarder kronor, varav 244 (271) 
miljarder kronor avser värdet av de garanterade pensionsbeloppen medan 307 (309) miljarder kronor avser värdet av ej garanterade 
åtaganden. För de förmånsbestämda försäkringarna var de totala åtagandena 2 (3) miljarder kronor varav 1 (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 2021.

1)  Övrigt totalresultat avser omvärdering av rörelsefastighet 113 (39) miljoner kronor, omvärdering av pensioner för förmånsbestämda  
pensions försäkringar avseende den egna personalen 0 (58) miljoner kronor samt andelar av övrigt totalresultat i företag som redovisas  
enligt kapitalandelsmetoden 66 (18) miljoner kronor. 

2) Transaktioner med närstående avser premierabatt Avtalspension SAF/LO.

Koncernen
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Mkr Jan–juni 2022 Jan–juni 2021

Resultat före skatt –9 743 63 053

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 1)  24 574 –35 226

Insättningar/utbetalningar investeringsavtal 610 681

Utbetalt i tillägg till garanterade belopp från preliminärt fördelat kapital 2) –9 041 –7 181

Transaktioner med närstående 3) –733 –686

Betald skatt –484 –469

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i tillgångar och skulder 5 183 20 172

Nettoinvesteringar i placeringstillgångar, förändringar i fordringar och skulder 725 –21 452

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 908 –1 280

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 –28

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – –

Periodens kassaflöde 5 907 –1 308

Likvida medel vid årets början 8 869 11 492

Periodens kassaflöde 5 907 –1 308

Likvida medel vid periodens slut 14 776 10 184

Kassaflödesanalys i sammandrag

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

 2)  Avser utbetald återbäring till försäkringstagare.

3)  Se Förändring av eget kapital i sammandrag på sidan 10.

Koncernen
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Resultaträkning i sammandrag

Mkr Jan–juni 2022 Jan–juni 2021

TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

Premieinkomst 16 460 15 464

Intäkter från investeringsavtal 23 24

Kapitalavkastning, inklusive orealiserade värdeförändringar –64 203 43 741

Värdeökning på placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risk 2 629 12 611

Övriga tekniska intäkter 227 181

Försäkringsersättningar –7 946 –7 528

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar för egen räkning 44 509 9 078

Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk 20 129 –12 291

Driftskostnader –337 –333

Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär risk –22 759 –321

Övriga tekniska kostnader –91 –56

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat –11 359 60 570

ICKE-TEKNISK REDOVISNING

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat –11 359 60 570

Skatt –731 –520

PERIODENS RESULTAT 1) –12 090 60 050

1)  Periodens resultat är tillika totalresultat.

Moderbolaget
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Mkr 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 19 41 28

Placeringstillgångar 514 781 556 016 586 601

Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk 79 238 87 597 98 811

Fordringar 1 032 3 233 9 962

Andra tillgångar 14 727 10 102 8 748

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 213 1 214 1 041

SUMMA TILLGÅNGAR 611 010 658 203 705 191

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 267 826 282 974 311 638

Försäkringstekniska avsättningar 245 661 273 061 268 269

Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagarna bär risken 79 370 87 732 98 960

Avsättningar för pensioner 8 8 8

Andra skulder 17 601 13 856 25 765

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 544 572 551

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 611 010 658 203 705 191

Balansräkning i sammandrag
Moderbolaget
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Not 1.  
Tillämpade redovisningsprinciper 

Koncernen 
AMF upprättar koncernredovisning i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) så som de godkänts av EU. 
Vid upprättandet har också lag (1995:1560) om årsredovisning 
i försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens före
skrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i 
försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag tillämpats. Vidare 
tillämpas Rådet för finansiell rapportering (RFR), rekom  men
dation 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, förutom i de fall 
som anges nedan.

Nya standarder och tolkningar som antagits av EU med till ämp 
ning från den 1 januari 2022 har inte medfört några väsentliga 
effekter på AMFs finansiella rapporter. 

Jämförelsesiffror i delårsrapporten avseende resultat räknings
poster visar föregående halvår medan balansräkningsposter visar 
värdet vid utgången av föregående räkenskapsår (där inget annat 
anges).

Nyckeltalen för Förvaltningskostnadsprocent, Administ
rations  kostnadsprocent för sparprodukter och Anskaff nings
kostnadsprocent är i denna rapport beräknade med senaste 
12 månaders utfall.

Moderbolaget 
Moderbolaget tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS, vilket 
innebär att internationella redovisningsstandarder tillämpas 
i den utsträckning det är möjligt enligt svensk lagstiftning 
på redovisningsområdet. Den finansiella rapporteringen 
för moderbolaget följer ÅRFL, FFFS 2019:23, samt RFR 2, 
Redovisning för juridiska personer.

Diskonteringsräntekurva försäkringstekniska avsättningar
Till följd av omvandlingen till tjänstepensionsföretag, bestäms  
AMFs diskonteringsräntekurva vid beräkning av försäkrings
tekniska avsättningar sedan den 1 januari 2022 i enlighet med 
Finans inspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 
2019:21) om tjänstepensionsföretag. Tidigare gällde Finans
inspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:23) 
om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäk
rings tekniska avsättningar. Den nya metoden tillåter negativa 
diskonteringsräntor, en lägre jämviktsterminsränta och det tidigare 
avdraget för kreditrisk ersätts med ett lägre aktsamhetsavdrag. 

AMF har bedömt att ändringen innebär en ändrad upp
skattning och bedömning. Effekten blev att de försäkringstekniska 
avsättningarna minskade med 2,7 miljarder kronor och resultatet 
påverkades positivt med motsvarande belopp per den 1 januari 
2022.

Noter

Not 2. 
Resultat av kapitalförvaltning

Koncernen
Mkr

Jan–juni 
2022

Jan–juni 
2021

Nettoresultat av förvaltade tillgångar  
och skulder –83 750 57 672

Hyresintäkter 1 596 1 474

Förvaltningsarvode fondförvaltning 251 237

Driftskostnader i finansrörelsen –93 –93

Transaktionskostnader –72 –158

Driftskostnader fastigheter –490 –447

–82 558 58 685
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Koncernen

Mkr Bokfört värde Bokfört värde

2022-06-30 2021-12-31

FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN

Tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället

Andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 250 206 328 897

Obligationer, andra räntebärande värdepapper och övriga lån 172 932 163 875

Övriga finansiella placeringstillgångar

Fondandelar infrastruktur 13 464 10 427

Återköpstransaktioner – –

Investerad säkerhet för värdepapperslån 5 507 6 522

Investeringsavtalstillgångar 79 238 98 811

Kassa och bank 14 776 8 869

Summa tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället 536 123 617 401

Tillgångar innehavda för handel

Andra finansiella placeringstillgångar

Derivat, aktierelaterade – –

Derivat, ränterelaterade 126 –

Derivat, valutarelaterade 1 026 613

Summa tillgångar innehavda för handel 1 152 613

SUMMA FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN 537 275 618 014

LÅN OCH FORDRINGAR

Övriga fordringar 1) 785 9 531

Upplupna ränte- och hyresintäkter 953 896

SUMMA LÅN OCH FORDRINGAR 1 738 10 427

Not 3.   
Finansiella instrument*

*   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.
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Koncernen

Mkr Bokfört värde Bokfört värde

2022-06-30 2021-12-31

FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN

Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället

Skulder till försäkringstagare, investeringsavtal 79 370 98 960

Övriga skulder

Återköpstransaktioner – –

Skuld för erhållna kontantsäkerheter för utlånade värdepapper 5 507 6 522

Summa skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället 84 877 105 482

Skulder innehavda för handel

Derivat

Derivat, aktierelaterade – –

Derivat, ränterelaterade – 152

Derivat, valutarelaterade 10 055 9 164

Summa skulder innehavda för handel 10 055 9 316

SUMMA FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN 94 932 114 798

FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL UPPLUPET ANSKAFFNINGSVÄRDE

Övriga skulder 1) 4 655 12 838

SUMMA FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL UPPLUPET ANSKAFFNINGSVÄRDE 4 655 12 838

Not 3.  
Finansiella instrument, forts.*

* 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  
försäkrings tagarna 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.
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2022-06-30 2021-12-31

Mkr Nivå 1 Nivå 2        Nivå 3

Totalt  
verkligt 

värde 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

Aktier och andelar 218 921 5 216 26 069 250 206 298 831 5 667    24 399 328 897

Obligationer, andra räntebärande värdepapper och övriga lån 126 838 25 091 21 003 172 932 131 597 13 921 18 357 163 875

Övriga finansiella placeringstillgångar

Fondandelar infrastruktur  –     –    13 464 13 464  –     –    10 427 10 427

Återköpstransaktioner  –     –     –    0  –     –     –    0

Investerad säkerhet för värdepapperslån  –    5 507  –    5 507  –    6 522  –    6 522

Investeringsavtalstillgångar 79 238  –     –    79 238 98 811  –     –    98 811

Kassa och bank 14 776  –     –    14 776 8 869  –     –    8 869

Summa tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället 439 773 35 814 60 536 536 123 538 108 26 110 53 183 617 401

Tillgångar innehavda för handel

Andra finansiella placeringstillgångar

Derivat, aktierelaterade  –    –  –    0 – – – 0

Derivat, ränterelaterade  –    126  –    126 – – – 0

Derivat, valutarelaterade  –    1 026  –    1 026 – 613 – 613

Summa tillgångar innehavda för handel 0 1 152 0 1 152 0 613 0 613

SUMMA FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN 439 773 36 966 60 536 537 275 538 108 26 723 53 183 618 014

Not 4.  
Hierarki för verkligt värde – koncernen

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.
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2022-06-30 2021-12-31

Mkr Nivå 1 Nivå 2     Nivå 3

Totalt  
verkligt 

värde 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  –    79 370  –    79 370  –    98 960  –    98 960

Övriga skulder

Återköpstransaktioner  –     –     –    0  –     –     –    0

Skuld för erhållna kontantsäkerheter för utlånade värdepapper  –    5 507  –    5 507  –    6 522  –    6 522

Summa skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen vid första redovisningstillfället 0 84 877 0 84 877 0 105 482 0 105 482

Skulder innehavda för handel

Derivat

Derivat, aktierelaterade  –     –     –    0 – – – 0

Derivat, ränterelaterade  –     –     –    0 – 152 – 152

Derivat, valutarelaterade  –    10 055  –    10 055 – 9 164 – 9 164

Summa skulder innehavda för handel 0 10 055 0 10 055 0 9 316 0 9 316

SUMMA FINANSIELLA SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN 0 94 932 0 94 932 0 114 798 0 114 798

Not 4. 
Hierarki för verkligt värde – koncernen, forts.

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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Periodförändringar för finansiella instrument i nivå 3 

Mkr

2022-06-30 2021-12-31

Aktier och 
andelar

Obligationer   
och andra ränte-

bärande värdepapper
Övriga finansiella  

placerings tillgångar Totalt 
Aktier och 

andelar

Obligationer  
och andra ränte-

bärande värdepapper
Övriga finansiella  

placerings tillgångar Totalt 

Ingående balans 24 399 18 357 10 427 53 183 9 792 11 078 6 807 27 677

Överföringar till/från nivå 3 – – – 0 – – – 0

Värdeförändringar netto

I årets resultat 537 1 989 959 3 485 5 373 2 617 1 156 9 146

Köp 1 343 1 825 2 103 5 271 20 285 8 347 2 528 31 160

Försäljning –210 – – –210 –11 051 – – –11 051

Emissioner – – – 0 – – – 0

Förfall – –1 169 –24 –1 193 – –3 685 –64 –3 749

Utgående balans 26 069 21 002 13 465 60 536 24 399 18 357 10 427 53 183

Finansiella instrument i nivå 3, påverkan på årets resultat

Nettoresultat av förvaltade tillgångar och skulder

Mkr

2022-06-30 2021-12-31

Aktier och 
andelar

Obligationer  
och andra ränte-

bärande värdepapper
Övriga finansiella  

placerings tillgångar Totalt 
Aktier och 

andelar

Obligationer  
och andra ränte-

bärande värdepapper
Övriga finansiella  

placerings tillgångar  Totalt 

Totalt resultat i resultaträkningen 577 2 397 1 501 4 475 5 628 3 337 1 637 10 602

Varav resultat för tillgångar innehavda vid periodens slut 580 2 397 1 501 4 478 2 310 3 330 1 637 7 277

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 19 augusti 2022

Johan Sidenmark
Verkställande direktör

Not 4. 
Hierarki för verkligt värde – koncernen, forts.



20

AM
F 

De
lå

rs
ra

pp
or

t 
20

22
Ko

nt
ak

tu
pp

gi
ft

er
 

AMF
113 88 Stockholm
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18

Telefon: 08-696 31 00
Kundtjänst: 0771-696 320
Fax: 08-411 23 70

www.amf.se
info@amf.se

Kontaktuppgifter




