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AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt 
Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller 
spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 480 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 
miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF. 

 

AMFs delårsrapport januari-juni 2014 

Lägre kostnader och avgifter trots fler kunder 

Under första halvåret 2014 sänkte AMF driftskostnaderna ytterligare samtidigt som förvaltat kapital och 
antalet kunder fortsatte att stiga. Förvaltningskostnaden för den traditionella försäkringen sjönk till 0,15 
procent, vilket är bland de lägsta nivåerna i branschen. AMFs arbete med att förenkla och förbättra för 
kunderna fortsätter. 
 

– Under första halvåret har vi fortsatt arbetet med att skapa en god långsiktig pension till våra sparare. Genom 
ytterligare effektiviseringar har vi sänkt våra låga driftskostnader, trots att vi fått fler kunder och det förvaltade 
kapitalet ökat. Eftersom avgiftsintäkterna var högre än driftskostnaderna och all vinst går tillbaka till spararna 
kunde vi betala tillbaka 251 miljoner kronor till våra sparare. I takt med att vi renodlar och sänker våra kostnader 
ska spararna få uppleva ytterligare förenklingar och sänkta avgifter, säger Johan Sidenmark, vd AMF. 
 

Förvaltningskostnadsprocenten för traditionell försäkring uppgick till 0,15 (0,16) procent vilket är bland de lägsta 
nivåerna på marknaden. Jämfört med första halvåret ifjol har driftskostnaderna sänkts med 14 miljoner kronor. 
Inom avtalsområde SAF-LO var driftskostnaden per kund den lägsta på fem år. Inom avtalsområde KAP-KL 
sänktes avgiften för 330 000 kunder i början av året med hälften till 0,15 procent. 
 
Såsom rapporterats den 21 augusti uppgick AMFs totalavkastning till 5,6 (3,3) procent under första halvåret. Den 
genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,5 procent och för de senaste tio åren 7,5 
procent, mätt på rullande 12 månader. Solvensgraden uppgick till 210 procent vid halvårsskiftet. 
 

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 94,1 (75,3) miljarder kronor. Fondernas genomsnittliga 
rating hos Morningstar var 4,0 av 5 stjärnor vid utgången av perioden. 
 
Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 481 
miljarder kronor. 

 
Nyckeltal jan-juni 2014 jan-juni 2013 

Totalavkastning (%) 5,6 3,3 

Genomsnittlig totalavkastning 5 år rullande 12 mån (%) 8,5 7,2 

Genomsnittlig totalavkastning 10 år rullande 12 mån (%) 7,5 7,3 

Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%)* 0,15 0,16 

Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%)* 0,03 0,03 

Premieinkomst (Mkr)** 12 395 12 963 

Solvensgrad (%)*** **** 210 212 

Koncernens totalresultat (Mkr)***** 11 207 30 596 

Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr)*** 386 367 348 577 

Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr)*** 94 063 75 308 

Totalt förvaltat kapital (Mkr)*** 480 830 424 377 

 
* Förvaltningskostnadsprocent för trad försäkring (%) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%) är beräknade med senaste 12 
månaders utfall. Jämförelsesiffror för föregående år är omräknade.  
** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 
2,2 (2,1) miljarder kronor. I premieinkomsten redovisas inte längre den tilldelade återbäringen enligt de övergångsregler som 
gäller tilldelning av pensionsbelopp till personer som under 2013 uppnått 60 års ålder och som får pension enligt Definitiva 
övergångsregler för Avtalspension SAF-LO. Jämförelsesiffror för föregående år är omräknade.  
*** Per den 30 juni 2014 respektive 2013. 
**** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna. 
***** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) bidrog med -13,8 (16,0) miljarder kronor till periodens 
resultat. 
 

Läs delårsrapporten i sin helhet: www.amf.se/Om-AMF/Finansiell-information 
   

För frågor, kontakta:  

Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se 
Emelie Ericson, Information AMF, 070-208 24 32, emelie.ericson@amf.se 
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