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Kommentarer till Delårsrapport

Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag (Afa Liv, organisationsnummer 
502000-9659) får härmed lämna delårsrapport för tiden 1 januari 
– 30 juni 2022. 

Ägarförhållande och organisation
Afa Liv är sedan den 1 januari 2022 ett helägt dotterföretag till  
Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag (Afa Sjuk, organisationsnum-
mer 502033-0642). Jämförelsetal har inte räknats om. Tidigare 
ägdes Afa Liv gemensamt till 50 procent av Svenskt Näringsliv  
och 50 procent av LO.

Tidigare AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkrings-
aktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag (gemensamt 
benämnda Afa Försäkring) omvandlades den 1 januari 2022 från 
försäkringsaktiebolag till tjänstepensionsaktiebolag. Omvandlingen 
innebär inte någon förändring av den verksamhet som bolagen 
bedriver. 

I och med omvandlingen bytte bolagen legala bolagsnamn till  
Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag, Afa Trygg tjänstepensions-
aktiebolag respektive Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag. Bolagen 
förblir dock samma juridiska personer som tidigare och behåller 
befintliga organisationsnummer. 

Afa Sjuk, Afa Trygg och Afa Liv har gemensam organisation och 
ledning under namnet Afa Försäkring. 

Väsentliga händelser under delårssperioden

UTVECKLINGEN PÅ DE FINANSIELLA MARKNADERNA 

Utvecklingen under det första halvåret

Första halvåret 2022 påverkades de globala finansmarknaderna av 
Rysslands krig mot Ukraina, nya covid-19-relaterade nedstängningar 
i Kina samt snabbt stigande inflation. Dessa faktorer sammantagna 
bidrog till fallande börser, stigande räntor samt svagare krona under 
halvåret, trots en i grunden stark världsekonomi. 

Det ryska anfallskriget mot Ukraina inleddes den 24 februari, efter 
flera månader av växande hotbild, och en rad länder i väst försökte  
därefter genom omfattande ekonomiska sanktioner försvåra 
Rysslands möjlighet att finansiera kriget. Sanktionerna innebar ett 
stort ekonomiskt avbräck för rysk ekonomi, men fick även konse-
kvenser för länderna som införde dem, då deras import av ryska 
råvaror därmed begränsades. Parallellt stängde Kina ner delar av 
landet för att stoppa nya utbrott av covid-19, vilket förvärrade den 
globala bristen på insatsvaror och fraktkapacitet. 

Inflationstalen var uppdrivna redan vid årets inledning, då fjolårets 
snabba återhämtning tillsammans med störningar i produktion och 
frakter innebar ett efterfrågeöverskott som möjliggjorde prishöj-
ningar. Under första halvåret 2022 förstärktes inflationsimpulserna 
av utbudsstörningar i kölvattnet av kriget i Ukraina och nedstäng-
ningarna i Kina. Företagen kunde dessutom höja försäljningspriserna 
ovanligt mycket i förhållande till deras kostnadsökningar, och många 
företag rapporterade om god lönsamhet samtidigt som hushållen 
fick vidkännas allt högre priser. De skyhöga inflationstalen medförde 
att centralbanker världen över lade om penningpolitiken till att bli 
mindre expansiv, med på många håll höjda styrräntor. 

På räntemarknaderna bidrog den höga inflationen, både faktiskt och 
förväntad, samt höjda styrräntor till en tydlig uppgång i räntor på alla 
löptider, om än från låga nivåer. Det resulterade i att det nominella 
ränteindexet gav en negativ avkastning på 3,7 procent under första 
halvåret. Det reala ränteindexet gav samtidigt en negativ avkastning 
på drygt 1,9 procent.

De globala aktiemarknaderna påverkades negativt av den tilltagande 
inflationsoron samt den accelererande bristen på råvaror och trans-
porter.  Många av de större börserna föll under halvåret, efter två 
år med tvåsiffriga ökningstal. I Sverige var nedgången 27,9 procent 
under första halvåret enligt SIX Total Return Index, medan det sam-
manvägda indexet för utlandsportföljen enligt MSCI föll med  
19 procent mätt i lokala valutor. 

På valutamarknaden försvagades den svenska kronan under halvåret 
med cirka 13 procent mot USD till 10,26 kronor, och med knappt 
fem procent mot EUR till 10,73 kronor. 

Utvecklingen veckorna efter halvårsskiftet

Veckorna efter halvårsskiftet präglades av fortsatta störningar i 
de globala värdekedjorna, allt högre inflationstal och styrräntor 
samtidigt som kriget i Ukraina fortgick. Även om oron ökade för en 
inbromsning av världsekonomin som följd av urholkad köpkraft hos 
hushållen uppvisade både arbetsmarknadsstatistik och bolags-
rapporter styrka. De korta räntorna fortsatte uppåt under juli och 
början av augusti, däremot föll räntor på längre löptider tillbaka 
något. Börserna steg för en rad branscher, och återhämtade en 
del av den nedgång som skett sedan årsskiftet. Vidare stärktes 
kronan, om än blygsamt, mot både USD och EUR.

Begränsad effekt på Afa Försäkrings portföljer av kriget i Ukraina

AFA Försäkring hade vid tidpunkten för invasionen i Ukraina inga 
egna investeringar i ryska aktier, men var via två tillväxtmarknads-
fonder exponerade mot Ryssland med cirka 120 miljoner kronor.  
Det motsvarade cirka 0,25 procent av värdet på de totala aktie-
portföljerna, och den direkta effekten av kriget på aktieportföljerna 
var därmed mycket liten. En viss indirekt påverkat fanns dock. 
Flera företag såsom Volvo, Atlas Copco och H&M hade försäljning 
i Ryssland, motsvarande 2 till 3 procent av total försäljning, som 
stoppades i och med kriget. Flera företag drabbades även av  
bristen på råvaror, så också av de skenande energipriserna. 
Företagen kunde dock i stor utsträckning föra över ökade kost-
nader till konsumentledet, och delårsrapporterna gav vid handen 
att omsättning och marginaler var tämligen opåverkade av kriget. 
Några bolag tjänade dessutom på kriget. Det gällde företag inom 
försvarsindustrin, såsom Saab, samt gruvbolaget Boliden. 

Afa Försäkrings ränteportföljer påverkades indirekt av kriget 
genom den uppgång i räntor på alla löptider, i såväl Sverige som 
globalt, som kriget bidrog till. Däremot fanns inga placeringar i 
ryska räntepapper. Vidare påverkades såväl aktie- som ränte-
portföljerna indirekt av de marknadsrörelser som en oro för kriget 
orsakade.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Afa Försäkrings närstående parter beskrivs i årsredovisningen för 
2021. Afa Liv, som tidigare ingick i närståendekretsen, är sedan 
den 1 januari 2022 ett helägt dotterföretag till Afa Sjuk. I övrigt har 
inga väsentliga förändringar i närståendekretsen skett under 2022.
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OMVANDLING TILL TJÄNSTEPENSIONSFÖRETAG

AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkrings-
aktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag (gemensamt 
benämnda Afa Försäkring) omvandlades den 1 januari 2022 från 
försäkringsaktiebolag till tjänstepensionsaktiebolag. Omvandlingen 
innebär inte någon förändring av den verksamhet som bolagen 
bedriver. 

I och med omvandlingen bytte bolagen legala bolagsnamn till  
Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag, Afa Trygg tjänstepensions-
aktiebolag respektive Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag. Bolagen 
förblir dock samma juridiska personer som tidigare och behåller 
befintliga organisationsnummer. 

NYANMÄLDA ÄRENDEN

Antalet inkomna AGB- anmälningar för 2022 till och med 30 juni 
2022 uppgick till 2 900, vilket är betydligt lägre än samma period 
för 2021 (6 900). Antalet varsel för 2022 till och med juni uppgår till 
11 500, vilket är en kraftig minskning jämfört med 2021 (16 500).

Resultatutveckling
Företagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt för årets 
första sex månader uppgick till -782 miljoner kronor (256). Detta 
innebar ett försämrat rörelseresultat med 1 038 miljoner kronor. 
Resultatförsämringen kan främst förklaras med att kapitalavkast-
ningen var 1 397 miljoner lägre innevarande period.

PREMIEINTÄKTER

Företagets premieintäkter uppgick till 389 miljoner kronor (273). 

jan-jun jan-jun jan-dec

2022 2021 2021

Premieintäkter, mnkr 389 273 865

Antal försäkringsavtal för:

- AGB inom omställnings-
  försäkringen

85 200 86 200 85 700

- AGB 126 100 125 600 127 500

- TGL 243 200 245 400 246 100

- Familjeskyddsförsäkringen 39 900 40 300 40 200

Premienivå i procent av
lönesumman för: 

- AGB inom omställningsförsäkringen 0,1500 0,1500 0,1500

- AGB 0,1500 0,1500 0,1500

- TGL 0,1500 0,1500 0,1500

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR OCH  
FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR

jan-jun jan-jun jan-dec

2022 2021 2021

Utbetalda skadeersättningar 311 477 841

Driftkostnader för skadereglering 16 21 41

Förändring i avsättning för oreglerade skador -17 -24 -46

Summa 310 474 837

Förändring av livförsäkringsavsättning -56 21 -81

Summa totalkostnad 254 495 755

 

Försäkringstekniska avsättningar 1 457 1 655 1 530

Antalet ansökningar om avgångsbidragsersättning (AGB) under 
delårsperioden uppgick till 2 900 st (6 900). Under perioden inkom 
950 anmälningar (1 100) om dödsfall i TGL. 

Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) har för 2022 en skadekostnad 
som ligger på samma nivå som kostnaden för motsvarande period 
2021. Förändringen i livförsäkringsavsättningen beror främst på 
förändrade marknadsräntor och indexering.

I familjeskyddsförsäkringen har det hittills registrerats 47 (41)  
ärenden under 2022.

Skadekostnaden i familjeskyddsförsäkringen är högre jämfört med 
föregående år på grund av naturlig variation i ett litet bestånd.
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KAPITALAVKASTNING OCH PLACERINGSTILLGÅNGAR

jan-jun jan-jun jan-dec

2022 2021 2021

Placeringstillgångar 6 350 6 514 7 170

Total kapitalavkastning -868 528 828

Totalavkastning i procent -12,0 13,2 8,3

Aktiv avkastning i procent, noterade tillgångar 1,1 -0,7 -1,8

Den 30 juni 2021 var marknadsvärdet på företagets placeringstill-
gångar 6 350 miljoner kronor (6 514), varav 51,7 procent (52,1) var 
placerade i aktier, 50,7 procent (48,2) i räntebärande tillgångar och 
-2,4 procent i positioner i valutasäkringssyfte (-0,3). 

DRIFTKOSTNADER

Totalavkastningen på företagets tillgångar uppgick till -12,0 procent 
(8,3). 

jan-jun jan-jun jan-dec

2022 2021 2021

Skadereglering 16 21 41

Administration 46 44 84

Förebygga 1 1 2

Beräkna premie 1 0 1

Kapitalförvaltning 3 3 7

Summa 67 69 135

Driftkostnaderna uppgick till 67 miljoner kronor (69).

Driftkostnaderna består huvudsakligen av personalkostnader, 
avtalstecknings-, fakturerings- och inkassotjänster, konsultarvoden 
samt informationsmedel.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. 

Finansiell ställning
Konsolideringskapitalet uppgick vid periodens slut till 5 048 miljoner 
kronor (5 260), varav - miljoner kronor avser uppskjuten skatt (55).
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Ekonomisk ställning och nyckeltal

jan-jun jan-jun jan-dec

EKONOMISK STÄLLNING 2022 2021 2021

Placeringstillgångar 36 350 6 514 7 170

Konsolideringskapital 5 048 5 260 5 834

varav uppskjuten skatt - 55 32

NYCKELTAL, %

Förvaltningskostnadsprocent 0,12 0,09 0,10

Direktavkastningsprocent 1,2 0,8 1,4

Totalavkastningsprocent1) -12,0 8,3 13,2

SOLVENSRELATERADE NYCKELTAL 

Kapitalbas - 5 484 5 947

varav primärkapital - 5 484 5 947

Minimikapitalkrav - 483 541

Solvenskapitalkrav - 1 933 2 163

SOLVENSRELATERADE NYCKELTAL ENLIGT IORP

Kapitalbas 5 048 - -

Minimikapitalkrav 533 - -

Riskkänsligt kapitalkrav 1 032 - -

1) Totalavkastningstabellen, se sida 6, är upprättad i enlighet med Svensk Försäkrings rekommendationer. Redovisningen och värderingen av placeringarna i totalavkastningstabellen överens-
stämmer inte med redovisningsprinciperna i de finansiella rapporterna

 
Totalavkastningstabell för placeringar1)

Marknadsvärden Totalavkastning i procent

jan-jun jan-jun jan-dec

30 jun 2022 31 dec 2021 2022 2021 2021

mnkr % mnkr % 6 mån 6 mån 12 mån

Räntebärande värdepapper nominellt 2 573 42 2 700 38 -3,6 0,1 -0,1

Räntebärande värdepapper realt 493 8 572 8 -2,0 0,3 5,2

Aktier 3 129 52 3 747 54 -21,4 15,6 23,7

Valuta - - - - 1,4 0,3 0,9

Allokering -145 -2 0 0 -0,1 0 0,0

Summa placeringar 6 050 100 7 019 100 -12,0 8,3 13,2

¹) Totalavkastningstabellen är upprättad i enlighet med Svensk Försäkrings rekommendationer. Redovisningen och värderingen av placeringarna i totalavkastningstabellen överensstämmer inte 
med redovisningsprinciperna i de finansiella rapporterna.
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Resultaträkning i sammandrag1)

Nya  
redovisnings-

principer

Tidigare  
redovisnings-

principer

Nya  
redovisnings-

principer

Tidigare  
redovisnings-

principer

jan-jun jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec

TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE 2022 2021 2021 2021 2021

Premieintäkter - - 262 - 524

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen - - - - -

Försäkringsersättningar - - -283 - -454

Driftkostnader - - -23 - -47

SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT - - -44 - 23

TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

Premieinkomst 389 273 173 865 345

Kapitalavkastning inkl. orealiserade värdeförändringar -868 528 133 828 222

Försäkringsersättningar -310 -474 -191 -837 -383

Förändring av livförsäkringsavsättning 56 -21 -21 81 81

Driftkostnader -48 -45 -22 -87 -40

Övriga tekniska kostnader - -4 -4 -19 -19

LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT -782 256 67 832 206

ICKE TEKNISK REDOVISNING

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat - - -44 - 23

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat - - 67 - 206

Kapitalavkastning inkl orealiserad värdeförändring - - 395 - 606

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen - - - - -

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT -782 256 419 832 835

Upplösning/avsättning till säkerhetsreserv -43 44 44 - -

Skatt 31 13 -4 33 33

PERIODENS RESULTAT 794 313 458 866 868

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Periodens resultat  794 313 458 866 868

PERIODENS TOTALRESULTAT 794 313 458 866 868

1) Från och med 2022 görs redovisningen i enlighet med tjänstepensionsföreskrifter.  Se vidare not 1 och 5.
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Balansräkning i sammandrag1)

Nya  
redovisnings-

principer

Tidigare  
redovisnings-

principer

Nya  
redovisnings-

principer

Tidigare  
redovisnings-

principer

30 jun 30 jun 30 jun 31 dec 31 dec

TILLGÅNGAR 2022 2021 2021 2021 2021

Placeringstillgångar 6 350 6 514 6 514 7 170 7 170

Fordringar 176 481 663 48 70

Kassa och bank 748 541 541 674 674

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 7 7 10 10

SUMMA TILLGÅNGAR 7 282 7 543 7 724 7 902 7 924

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 5 006 1 992 2 155 2 545 2 565

Obeskattade reserver 43 3 213 3 213 3 257 3 257

Försäkringstekniska avsättningar 1 457 1 655 1 655 1 530 1 530

Andra avsättningar - 55 74 32 34

Skulder 777 627 627 537 537

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 1 1 1 1

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 7 282 7 543 7 724 7 902 7 924

1) Från och med 2022 görs redovisningen i enlighet med tjänstepensionsföreskrifter.  Se vidare not 1 och 5.
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Redogörelse för förändringar i eget kapital

jan-jun jan-jun jan-dec

2022 2021 2021

Ingående balans 2 545 1 696 1 696

Effekt av ändrade redovisningsprinciper -2 -17 -17

Omklassificering av säkerhetsreserv 3 257 - -

Periodens resultat -794 313 866

Utgående balans 5 006 1 992 2 545
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Notupplysningar

De finansiella rapporterna och noterna till de finansiella rapporterna  
presenteras i miljoner svenska kronor där inget annat anges. 
Totalsumman i tabeller och räkningar i delårsrapporten summerar 
inte alltid på grund av avrundningar. Syftet är att varje delrad ska 
överensstämma med sin ursprungskälla, varför avrundnings-
differenser kan uppstå.

Not 1. Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt Lag om årsredovisning i  
försäkringsföretag (ÅRFL) och Finansinspektionens föreskrifter 
FFFS 2019:23 samt Rådet för finansiell rapporterings rekommen-
dation RFR 2 Redovisning för juridisk person. Afa Liv tillämpar 
så kallad lagbegränsad IFRS och med detta avses internationella 
redovisningsstandarder som har antagits för tillämpning med de 
begränsningar som följer av RFR 2 och Finansinspektionens  
föreskrifter. 

Tidigare AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA Trygghetsförsäkrings-
aktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag (gemensamt 
benämnda Afa Försäkring) omvandlades den 1 januari 2022 från 
försäkringsaktiebolag till tjänstepensionsaktiebolag. Ombildningen 
till tjänstepensionföretag har inneburit nya redovisningsprinciper för 
premier och en ny uppställningsform för resultaträkningen.

För premieinbetalningar tillämpas kontantprincipen, vilket innebär 
att inbetalda premier intäktsförs när de inkommer, oavsett vilken 
period de avser.

Årsredovisningen för 2021 finns att läsa på www.afaforsakring.se
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Notupplysningar

Not 2. Finansiella tillgångar och skulder

Anskaffningsvärde Bokfört värde

30 jun 2022 31 dec 2021 30 jun 2022 31 dec 2021

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

Tillgångar som bestämts tillhöra kategorin

Andra finansiella placeringstillgångar 5 814 5 798 6 347 7 165

Finansiella tillgångar innehavda för handel

Derivat - - 3 5

Summa finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen 5 814 5 798 6 350 7 170

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde

Övriga fordringar 176 70 176 70

Kassa och bank 748 674 748 674

Summa finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 924 743 924 743

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

Skulder som bestämts tillhöra kategorin

Återköpstransaktioner 378 260 378 260

Finansiella skulder innehavda för handel

Derivat 0 0 153 99

Summa finansiella skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen 379 261 532 359

Finansiella skulder värderade till upplupet  
anskaffningsvärde

Övriga skulder 245 178 245 178

Summa Finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 245 178 245 178

Andra finansiella placeringstillgångar innehåller balansräkningens poster Aktier och andelar, Obligationer och andra räntebärande  
värdepapper, Utlåning till kreditinstitut samt Övriga finansiella placeringstillgångar (återköpstransaktioner). 
Övriga fordringar innehåller balansräkningens poster Fordringar avseende direkt försäkring och Övriga fordringar. 
Övriga skulder innehåller balansräkningens poster Skulder avseende direkt försäkring och Övriga skulder.
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Notupplysningar

Not 3. Upplysningar om värdering till verkligt värde

BESTÄMNING AV VERKLIGT VÄRDE GENOM PUBLICERADE PRISNOTERINGAR ELLER VÄRDERINGSTEKNIKER

Nivå 1: Instrument med publicerade prisnoteringar

Nivå 2: Värderingstekniker baserade på observerbara marknadsdata

Nivå 3: Värderingstekniker baserade på icke observerbara marknadsdata

30 juni 2022 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

Aktier och andelar 3 199 - - 3 199

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 2 381 767 - 3 148

Derivat - 3 - 3

Utlåning till kreditinstitut - 0 - 0

Övriga finansiella placeringstillgångar

Återköpstransaktioner - 0 - 0

Summa finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen 5 580 770 - 6 350

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

Derivat - 153 - 153

Återköpstransaktioner - 378 - 378

Summa finansiella skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen - 532 - 532

31 december 2021

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

Aktier och andelar 3 825 - - 3 825

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 2 599 587 - 3 186

Utlåning till kreditinstitut - 154 - 154

Derivat - 5 - 5

Summa finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen 6 424 746 - 7 170

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

Derivat - 99 - 99

Återköpstransaktioner - 260 - 260

Summa finansiella skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen - 359 - 359

En överföring från en nivå till en annan kan ske när det finns indikationer på att marknadsförutsättningarna har ändrats, exempelvis en 
ändring i likviditet. Under perioden har tillgångar till ett värde av 10 miljoner flyttat från nivå 2 till nivå 1 (43).
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KÄNSLIGHETSANALYS

Effekt på eget kapital, mnkr

Parametrar Förändring Vid ökning
    

Vid minskning

Reservrisker:

Antagande om antal okända friställningar 10 procent -10 10

Antagande om livslängd (sannolikhet att avlida) 10 procent -80 80

Antagande om ersättningsnivå i TGL liv 10 procent -110 110

Marknadsrisker:

Real marknads- och diskonteringsränta 1 procentenhet -30 30

Nominell marknads- och diskonteringsränta 1 procentenhet -10 0

Valutaförändring i SEK-kurs 10 procent -110 110

Aktiers marknadsvärde 10 procent 380 -380

 

Notupplysningar

Not 4. Risker och riskhantering
En central del av företagets verksamhet är att hantera risker 
så att företaget alltid kan infria sina försäkringsåtaganden. 
Riskhanteringssystemet innehåller de strategier, processer och 
rapporteringsrutiner som är nödvändiga för att fortlöpande kunna 
identifiera, mäta, övervaka, hantera och rapportera de risker som 
verksamheten är förknippad med. Syftet med riskhanterings- 
systemet är, utöver att bidra till efterlevnad av externa och interna 
regler, att även tillmötesgå interna verksamhetsbehov samt att 
säkerställa att Afa Försäkring organiserar sin verksamhet i  
enlighet med rådande god marknadspraxis. 

 

I årsredovisningen för år 2021 finns en utförlig beskrivning av  
riskhanteringens mål och styrningen av riskhanteringen samt 
beskrivning av riskhantering och riskexponeringen avseende  
försäkringsrisker, finansiella risker, operativa risker, strategiska  
risker och anseenderisker inklusive känslighetsanalyser. 

Aktuell tillgångsfördelning per 30 juni 2022 visas i tabellen 
”Totalavkastningstabell för placeringar”.
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Notupplysningar

Not 5. Effekter av ändrade redovisningsprinciper

Ombildning till tjänstepensionsföretag

Tidigare  
redovisnings- 

principer 
jan-jun

 2021

Ändrad  
uppställningsform  

resultaträkning

Omvärdering  
premiefordran/
premieinkomst

Summa justeringar 
ombildning till 

tjänstepensions-
företag

Nya  
redovisnings- 

principer
jan-jun 

2021TEKNISK REDOVISNING SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

Premieinkomst 262 -262 -262 -

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen - -

Försäkringsersättningar -283 283 283 -

Driftkostnader -23 23 23 -

SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT -44 44 44 -

TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

Premieinkomst 173 262 -162 100 273

Kapitalavkastning inkl. orealiserade värdeförändringar 133 395 395 528

Försäkringsersättningar -191 -283 -283 -474

Förändring av livförsäkringsavsättning -21 -21

Driftkostnader -22 -23 -23 -45

Övriga tekniska kostnader -4 -4

LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT 67 352 -162 189 256

ICKE-TEKNISK REDOVISNING 

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat -44 44 44 -

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 67 -67 -67 -

Kapitalavkastning inkl. orealiserade värdeförändringar 395 -395 -395 -

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen - -

RESULTAT FÖRE SKATT 419 -419 -419 -

Förändring av säkerhetsreserv 44 44

Skatt -4 17 17 13

PERIODENS RESULTAT 458 -146 -146 313

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Periodens resultat 458 -146 -146 313

PERIODENS TOTALRESULTAT 458 -146 -146 313
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Notupplysningar

Not 5. Effekter av ändrade redovisningsprinciper forts.

Ombildning till tjänstepensionsföretag

Tidigare  
redovisnings- 

principer
jan-dec

 2021

Ändrad  
uppställningsform  

resultaträkning

Omvärdering  
premiefordran/
premieinkomst

Summa justeringar 
ombildning till 

tjänstepensions-
företag

Nya  
redovisnings- 

principer
jan-dec 

2021TEKNISK REDOVISNING SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

Premieinkomst 524 -524 -524 -

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen - -

Försäkringsersättningar -454 454 454 -

Driftkostnader -47 47 47 -

SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT 23 -23 -23 -

TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

Premieinkomst 345 524 -3 521 865

Kapitalavkastning inkl. orealiserade värdeförändringar 222 606 606 828

Försäkringsersättningar -383 -454 -454 -837

Förändring av livförsäkringsavsättning 81 81

Driftkostnader -40 -47 -47 -87

Övriga tekniska kostnader -19 -19

LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT 206 629 -3 626 832

ICKE-TEKNISK REDOVISNING 

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 23 -23 -23 -

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 206 -206 -206 -

Kapitalavkastning inkl. orealiserade värdeförändringar 606 -606 -606 -

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen - -

RESULTAT FÖRE SKATT 835 -835 -835 -

Förändring av säkerhetsreserv - -

Skatt på årets resultat 33 0 0 33

ÅRETS RESULTAT 868 -3 -3 866

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Årets resultat 868 -3 -3 866

TOTALRESULTAT FÖR ÅRET 868 -3 -3 866
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Notupplysningar

Not 5. Effekter av ändrade redovisningsprinciper forts.

Ombildning till tjänstepensionsföretag

TILLGÅNGAR

Tidigare  
redovisnings- 

principer
30 jun

2021

Ändrad  
uppställningsform  

resultaträkning

Omvärdering  
premiefordran/
premieinkomst

Summa justeringar 
ombildning till 

tjänstepensions-
företag

Nya  
redovisnings- 

principer
30 jun

2021

Placeringstillgångar 6 514 6 514

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 182 -181 -181 0

Övriga fordringar 481 481

Summa fordringar 663 -181 -181 481

Kassa och bank 541 541

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 7

SUMMA TILLGÅNGAR 7 724 -181 -181 7 543

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 1

Konsolideringsfond 1 695 -17 -17 1 679

Periodens resultat 458 -146 -146 313

Summa eget kapital 2 155 -162 -162 1 992

Obeskattade reserver 3 213 3 213

Försäkringstekniska avsättningar 1 655 1 655

Avsättning för skatter 74 -19 -19 55

Skulder 627 627

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 1

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 7 724 -181 -181 7 543
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Notupplysningar

Not 5. Effekter av ändrade redovisningsprinciper forts.

Ombildning till tjänstepensionsföretag

TILLGÅNGAR

Tidigare  
redovisnings- 

principer
31 dec

2021

Ändrad  
uppställningsform  

resultaträkning

Omvärdering  
premiefordran/
premieinkomst

Summa justeringar 
ombildning till 

tjänstepensions-
företag

Nya  
redovisnings- 

principer
31 dec

2021

Placeringstillgångar 7 170 7 170

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 22 -22 -22 0

Övriga fordringar 48 48

Summa fordringar 70 -22 -22 48

Kassa och bank 674 674

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 10

SUMMA TILLGÅNGAR 7 924 -22 -22 7 902

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 1

Konsolideringsfond 1 695 -17 -17 1 679

Årets resultat 868 -3 -3 866

Summa eget kapital 2 565 -20 -20 2 545

Obeskattade reserver 3 257 3 257

Försäkringstekniska avsättningar 1 530 1 530

Avsättning för skatter 34 -2 -2 32

Skulder 537 537

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 1

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 7 924 -22 -22 7 902
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Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 31 augusti 2022

Anders Moberg 
verkställande direktör


