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Kommentarer till Delårsrapport

AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (Afa Trygghetsförsäkring, 
organisationsnummer 516401-8615) får härmed lämna delårs-
rapport för tiden 1 januari – 30 juni 2021.

Ägarförhållande och organisation
Afa Trygghetsförsäkring ägs till 90,9 procent av AFA Sjukför-
säkringsaktiebolag, organisationsnummer 502033-0642  
(Afa Sjukförsäkring), som har sitt säte i Stockholm och till 9,1  
procent av Förhandlings- och samverkansrådet PTK, organisa-
tionsnummer 802005-6019, som har sitt säte i Stockholm. 

AFA Sjukförsäkringsaktiebolag är det bolag som upprättar  
koncernredovisning för Afa Trygghetsförsäkringskoncernen.

Afa Sjukförsäkring, Afa Trygghetsförsäkring och AFA Livför-
säkringsaktiebolag (Afa Livförsäkring, organisationsnummer 
502000-9659) är tre försäkringsbolag med gemensam  
organisation och ledning under namnet Afa Försäkring. 

Resultatutveckling
Företagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt upp-
gick för årets första sex månader till 1,2 miljarder kronor (-2,4). 
Detta innebär ett förbättrat rörelseresultat med 3,7 miljarder. 
Resultatförbättringen kan främst förklaras med ca 4 miljarder  
högre kapitalavkastning.

Premieintäkter
Företagets premieintäkter uppgick till 0,2 miljarder kronor (0,1).

jan-jun jan-jun helår

2021 2020 2020

Premieintäkter, mnkr 218 152 314

Antal försäkringsavtal 220 400 225 100 221 500

Premienivå i procent av

lönesumman för:

Svenskt Näringsliv/LO/PTK 
området

- arbetare 0,01 0,01 0,01

- övriga 0,05 0,03 0,03

Kommunala området 0,01 0,01 0,01

Kooperativa området

- arbetare 0,01 0,01 0,01

- övriga 0,05 0,03 0,03

 
 
Försäkringsersättningar och försäkringstekniska 
avsättningar 
Under årets första sex månader tillkom 49 000 ärenden  
(43 000). Vid periodens utgång var antalet ännu ej slutreglerade 
ärenden inom Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada kommuner och landsting 
(TFA-KL) 31 000 ärenden (30 000).

jan-jun jan-jun helår

2021 2020 2020

Utbetalda skadeersätt-
ningar 

1 033 1 135 2 075

Driftkostnader för skade-
reglering

156 151 296

Förändring i avsättning för 
oreglerade skador

522 214 209

Summa 1 711 1 500 2 580

Försäkringstekniska 
avsättningar

22 768 22 250 22 245

Specifikation av periodens kostnader för försäkringsersättningar.

jan-jun jan-jun helår

Mdkr 2021 2020 2020

Skadekostnad 1,3 1,2 2,4

Tillförd förräntning 0,4 0,0 0,0

Avvecklingsresultat 0,0 0,3 0,2

Summa 1,7 1,5 2,6

Skadekostnaden för första halvåret 2021 beräknas att uppgå till  
1,3 miljarder kronor (1,2). Den ökade skadekostnaden beror på lö-
neökningar och indexeringar. Ökningen av tillförd förräntning beror 
på variationer i marknadsräntor.

Kapitalavkastning och placeringstillgångar

jan-jun jan-jun helår

2021 2020 2020

Placeringstillgångar 37 497 33 784 34 695

Total kapitalavkastning 2 991 -1 033 1 631

Totalavkastning i procent 8,3 -3,1 4,8

Aktiv avkastning i procent noterade 
tillgångar

-0,4 -0,8 -1,1

Den 30 juni 2021 var marknadsvärdet på företagets placerings-
tillgångar 37 497 miljoner kronor (33 784), varav 46,7 procent 
(44,3) var placerade i aktier och andelar, 39,4 procent (38,8) 
i ränte bärande tillgångar och 14,0 procent (16,9) i fastigheter. 
Totalavkastningen på företagets tillgångar uppgick till 8,3 procent 
(-3,1).
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Driftkostnader
Driftkostnaderna uppgick till 405 miljoner kronor (341). De består 
huvudsakligen av personalkostnader, förebyggande verksamhet, 
konsultarvoden samt avtalstecknings-, fakturerings- och inkasso-
tjänster.

jan-jun jan-jun helår

2021 2020 2020

Skadereglering 155 151 296

Förebygga 153 93 183

Administration 85 78 170

Kapitalförvaltning 10 13 24

Fastighetsförvaltning 2 6 11

Beräkna premie 1 - -

Summa 405 341 684

Väsentliga händelser under delårsperioden

Utvecklingen för nyanmälda skador har påverkats  
av covid-19  
Inflödet i arbetsskadeförsäkringen under första halvåret 2021 har 
varit högre än motsvarande period föregående år.

Det har flera orsaker, bland annat har inflödet av äldre skador ökat 
och pandemin har medfört ett ökat inflöde av anmälda arbetssjuk-
domar, framförallt i TFA-KL. Inflödet av arbetssjukdomar var som 
högst i mars 2021 och har minskat varje månad sedan dess.

Konjunkturinstitutet gör bedömningen att lågkonjunkturen är över 
mot slutet av 2021 och att antalet arbetade timmar i ekonomin 
kommer att öka under året.  Totala inflödet i TFA och TFA-KL för 
2021 beräknas därför bli högre än tidigare år.

Ansökan om att omvandlas till tjänstepensions- 
företag har lämnats in 
Afa Försäkring har ansökt om att omvandlas till tjänstepensions-
företag, utifrån beslut på ordinarie bolagsstämma den 3 juni 2021. 
Ambitionen är att omvandling ska ske den 1 januari 2022.

Utvecklingen på finansmarknaderna 
Första halvåret 2021 kännetecknades de globala finansmarknader-
na av en spirande optimism. Covid-19-pandemin höll fortfarande 
världen i ett järngrepp med på många håll hög smittspridning och 
fortsatta restriktioner. Snabb utrullning av vaccin ökade dock tilltron 
till framtiden, samtidigt som finans- och penningpolitiska stimulanser 
motverkade de negativa ekonomiska konsekvenserna av pandemin. 
Efterfrågan sköt i höjden, och det i sådan utsträckning att brist på 
vissa insatsvaror såsom halvledare uppstod. Det orsakade i sin tur 
förseningar och tillfälliga produktionsstopp för flera branscher, bland 
annat fordonsindustrin. Utmaningarna i leverantörskedjan var dock 
inte större än att lönsamheten för branscherna under halvåret var 
god och orderläget var vid halvårsskiftet starkt. 

På den svenska räntemarknaden bidrog förväntningar om åter-
hämtning och stigande inflation till en uppgång i de långa nominella 
obligationsräntorna under årets första månader. Därefter dämpades 
inflationsoron, bland annat efter lugnande signaler från Riksbanken, 
varmed ränteuppgången avstannade. Räntan på ett tioårigt stats-
papper låg i slutet av juni på 0,31 procent, att jämföra med strax 
över 0 procent vid årets inledning. Räntan på ett femårigt statspap-

per steg under samma period från -0,30 till -0,16 procent, medan 
räntor på löptider understigande fem år låg tämligen stilla på nega-
tiva nivåer. Detta sammantaget innebar att det svenska nominella 
ränteindexet gav en svagt negativ avkastning på 0,2 procent. Det 
svenska reala ränteindexet gav samtidigt en avkastning på 0,3 pro-
cent.

Aktiemarknaderna fick vind i seglen av den tilltagande optimismen  
och uppvisade en stark utveckling under första halvåret. Afa Sjuk-
f örsäkrings svenska aktieindex steg med 22,4 procent, medan det 
globala aktieindexet steg med 13,3 procent mätt i lokala valutor. 
Tillväxtländerna höll tillbaka utvecklingen, då de låg efter industrilän-
derna beträffande såväl vaccinationsgrad som stimulansåtgärder. 
Index för dessa marknader stannade på en uppgång på 9,5 procent.

På valutamarknaden försvagades den svenska kronan under halv-
året med drygt fyra procent mot USD till 8,55 kronor vid halvårs-
skiftet, och med knappt en procent mot EUR till 10,11 kronor. 

Förebyggande arbete inom arbetslivet 
Under delåret har årskonferensen för programmet ”Ung i arbets-
livet” samt ”Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kom-
mun- och regionsektorn” genomförts.

Afa Försäkring har tillsammans med Arbetsmarknads-
departementet arrangerat seminarieserien ”En god arbetsmiljö för 
framtiden” kopplat till den nya arbetsmiljöstrategin där två delse-
minarier genomförts under delåret: ”Ett hållbart arbetsliv – alla ska 
kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv” och ”Ett hälsosamt 
arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande”, 
med över 1 000 deltagare på vardera seminarier.

Rapporten ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro” 
samt två delrapporter ”Huvud, axlar, knä och tå - så skadar man 
sig på jobbet” och ”Yrkesförare - allvarliga arbetsskador och 
långvarig sjukfrånvaro” sammanställdes och presenterades under 
delåret.

Uppdraget Stöd för arbetsmiljöutbildning har startat och under 
delåret har 740 ansökningar inkommit som beviljats stöd och 288 
utbildningsanordnare har godkänts.

Antalet användare av IA-systemet ökar kontinuerligt, vid delåret 
användes IA-systemet av 2 690 nationella företag och organisatio-
ner och 1 162 000 anställda.

Transaktioner med närstående
Afa Försäkrings närstående parter beskrivs i årsredovisningen för 
2020. Inga väsentliga förändringar i närståendekretsen har skett 
under 2021.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Veckorna efter halvårsskiftet blev alltfler fullvaccinerade samtidigt 
som även de yngre åldersgrupperna erbjöds vaccin mot covid-19. 
En viss försiktighet präglade dock många länders lättnader i res-
triktioner, då smittspridningen återigen ökade och virusvarianten 
delta svarade för en allt större andel av de nya fallen. Den eko-
nomiska statistiken såg, den ökade smittspridningen till trots, allt 
ljusare ut och inflationsoron dämpades ytterligare. Svenska räntor 
med lång löptid föll under juli och början av augusti tillbaka mot 
de nivåer som rådde vid årets början, medan räntorna på kortare 
löptider steg något. Börserna fortsatte samtidigt uppåt för en rad 
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Ekonomisk ställning och nyckeltal 

jan-jun jan-jun jan-dec

EKONOMISK STÄLLNING 2021 2020 2020

Placeringstillgångar 37 497 33 784 34 695

Konsolideringskapital 16 798 12 066 15 608

varav uppskjuten skatt 1 324 643 1 021

NYCKELTAL, %

Direktavkastningsprocent 1,4 0,7 1,7

Totalavkastningsprocent 1) 8,3 -3,1 4,8

SOLVENSRELATERADE NYCKELTAL 

Kapitalbas 15 420 11 301 14 538

varav primärkapital 15 420 11 301 14 538 

Minimikapitalkrav 2 789 2 229 2 413

Solvenskapitalkrav 11 155 8 916 9 651

1) Totalavkastningstabellen, se sida 5, är upprättad i enlighet med Svensk Försäkrings rekommendationer. Redovisningen och värderingen av placeringarna i totalavkastningstabellen överens-
stämmer inte med redovisningsprinciperna i de finansiella rapporterna.

branscher. Insatsvarubristen avspeglades dock i en svagare börs-
utveckling för många industriföretag även om halvårsrapporterna 
visade på god lönsamhet och fortsatt starkt orderläge. Vidare 
fortsatte kronan att försvagas i juli och början av augusti, om än 
svagt, mot både USD och EUR.

Finansiell ställning
Afa Trygghetsförsäkrings balanserade vinstmedel och periodens 
resultat uppgick till 12 901 miljoner kronor (10 280). 

Konsolideringskapitalet uppgick vid periodens slut till 16 798  
miljoner kronor (12 066) varav 1 324 miljoner kronor (643) avser  
uppskjuten skatt.
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Totalavkastningstabell för placeringar1)

Marknadsvärden Totalavkastning i procent

30 jun 2021 31 dec 2020 jan-jun 2021 jan-jun 2020 jan-dec 2020

mnkr % mnkr % 6 mån 6 mån 12 mån

Räntebärande värdepapper nominellt 9 771 25 9 238 26 0,1 0,6 1,3

Räntebärande värdepapper realt 5 470 14 4 796 13 0,3 -2,4 -1,9

Aktier 12 546 33 11 292 31 15,5 -8,8 11,0

Fastigheter 5 416 14 5 947 17 2,7 -0,8 2,2

Alternativa Investeringar 5 520 14 4 572 13 20,5 -2,3 10,0

Valuta - - - - 0,3 -0,1 -1,0

Allokeringsportfölj 1 0 6 0 0,0 0,1 0,3

Summa placeringar 38 724 100 35 851 100 8,3 -3,1 4,8

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 sammandrag

jan-jun jan-jun jan-dec

TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE 2021 2020 2020

Premieintäkter 218 152 314

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen - - -

Övriga tekniska intäkter - 103 76

Försäkringsersättningar -1 711 -1 500 -2 580

Driftkostnader -238 -171 -353

Övriga tekniska kostnader -52 - -

SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT -1 783 -1 417 -2 543

ICKE TEKNISK REDOVISNING

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat -1 783 -1 417 -2 543

Kapitalavkastning inkl. orealiserad värdeförändring 2 991 -1 033 1 631

Kapitalavkastning överförd till försäkringsrörelsen - - -

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT 1 208 -2 450 -912

Förändring säkerhetsreserv 321 1 038 -708

Erhållna/lämnade koncernbidrag - - 2 013

Skatt -321 287 -100

PERIODENS RESULTAT 1 207 -1 124 293

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Periodens resultat  1 207 -1 124 293

PERIODENS TOTALRESULTAT 1 207 -1 124 293
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Balansräkning i sammandrag

30 jun 30 jun 31 dec

TILLGÅNGAR 2021 2020 2020

Placeringstillgångar 37 497 33 784 34 695

Fordringar 2 911 975 2 899

Kassa och bank 1 610 1 114 1 389

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 52 121 61 

Summa tillgångar 42 069 35 993 39 044

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 12 905 10 280 11 698

Obeskattade reserver 2 569 1 143 2 889

Försäkringstekniska avsättningar 22 768 22 250 22 245

Andra avsättningar 1 324 643 1 021

Skulder 2 424 1 608 1 143

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 79 69 47

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 42 069 35 993 39 044
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Redogörelse för förändringar i eget kapital

jan-jun jan-jun jan-dec

2021 2020 2020

Ingående balans 11 698 11 404 11 404

Periodens totalresultat 1 207 -1 124 293

Utgående balans 12 905 10 280 11 698



9

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 för-
säkringsföretag (ÅRFL) och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 
2019:23 samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 2 Redovisning för juridisk person. Afa Trygghetsförsäkring 
tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS och med detta avses 
internationella redovisningsstandarder som har antagits för till-
lämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och 
Finansinspektionens föreskrifter. 

Inga ytterligare förändringar har skett av redovisningsprinciperna.

Årsredovisningen för 2020 finns att läsa på www.afaforsakring.se
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Notupplysningar

Not 2. Finansiella tillgångar och skulder

Anskaffningsvärde Bokfört värde

30 jun 2021 31 dec 2020 30 jun 2021 31 dec 2020

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

Tillgångar som bestämts tillhöra kategorin

Andra finansiella placeringstillgångar 29 517 27 683 32 761 29 244

Finansiella tillgångar innehavda för handel

Derivat 0 - 42 523

Summa finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen 29 518 27 683 32 802 29 768

Finansiella tillgångar värderat till upplupet anskaff-
ningsvärde

Övriga fordringar 2 911 2 899 2 911 2 899

Kassa och bank 1 610 1 389 1 610 1 389

Summa Finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde

4 520 4 289 4 520 4 289

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

Skulder som bestämts tillhöra kategorin

Återköpstransaktioner 618 515 618 515

Finansiella skulder innehavda för handel

Derivat 0 - 149 2

Summa finansiella skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen 618 515 766 517

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde

Övriga skulder 1 658 626 1 658 626

Summa Finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde

1 658 626 1 658 626

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 samt 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 2021 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Förvaltningsfastigheter - - 4 223 4 223

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

Aktier och andelar 12 798 - 5 520 18 318

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 11 195 2 590 - 13 785

Derivat - 42 - 42

Utlåning till kreditinstitut - 658 - 658

Övriga finansiella placeringstillgångar

Återköpstransaktioner - - - -

Summa finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen 23 992 3 290 5 520 32 802

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

Derivat - 149 - 149

Återköpstransaktioner - 618 - 618

Summa finansiella skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen - 766 - 766

31 december 2020

Förvaltningsfastigheter - - 4 145 4 145

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

Aktier och andelar 11 607 - 4 572 16 179

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 10 094 2 516 - 12 611

Derivat - 454 - 454

Utlåning till kreditinstitut - 523 - 523

Summa finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen 21 702 3 494 4 572 29 768

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

Derivat - 2 - 2

Återköpstransaktioner - 515 - 515

Summa finansiella skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen - 517 - 517

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 22 flyttat från nivå 1 till nivå 2.   
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Notupplysningar

Not 3. Upplysningar om värdering till verkligt värde, forts

FÖRÄNDRINGAR I NIVÅ 3

Aktier och andelar Fastigheter Summa

30 jun 2021 31 dec 2020 30 jun 2021 31 dec 2020 30 jun 2021 31 dec 2020

Ingående balans 4 572 4 220 4 145 4 207 8 717 8 427

Realiserade vinster (+) eller förluster (-) i resultaträkningen 0 -276 - - 0 -276

Orealiserade vinster (+) eller förluster (-) i resultaträkningen 828 -26 76 -90 904 -116

Köp och försäljning 120 654 2 28 122 682

Utgående balans 5 520 4 572 4 223 4 145 9 743 8 717

Nettoförändring i orealiserade vinster (+) eller förluster (-) 
relaterade till instrument som innehas på balansdagen.1) -1 488 -2 316 76 -90 -1 412 -2 406

1) Orealiserad kursförändring uppgår till 528 (308). Då samtliga fastigheter är belägna i Sverige har inga valutakurseffekter uppstått avseende dessa. 

Afa Trygghetsförsäkring har kategoriserat alternativa investeringar som nivå 3-tillgångar. Enligt IFRS ska en känslighetsanalys presenteras 
med hjälp av en alternativ värdering av dessa tillgångar. Afa Trygghetsförsäkrings investeringar inom området alternativa investeringar sker 
antingen i form av fonder, direkta investeringar eller i så kallade fond-i-fondlösningar. Sammantaget innebär detta en portfölj diversifierad 
med knappt 6 000 enskilda bolag. Ur ett värderingstekniskt perspektiv är en alternativ värdering av dessa tillgångar förenad med stora 
svårigheter och kostnader. Afa Trygghetsförsäkring har därför valt att inte presentera någon alternativvärdering av dessa tillgångar.
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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 2020 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 2021 visas i tabellen 
”Totalavkastningstabell för placeringar”.

KÄNSLIGHETSANALYS

Effekt på eget kapital, mnkr

Parametrar Förändring Vid ökning
  

Vid minskning

Reservrisker:

Antagande om antal okända arbetsskador 10 procent -800 800

Antagande om livslängd
(sannolikhet att avlida)

10 procent 400 -400

Marknadsrisker:

Real marknads- och diskonteringsränta 1 procentenhet 600 -700

Nominell marknads- och diskonteringsränta 1 procentenhet -200 200

Valutaförändring i SEK-kurs 10 procent -400 400

Aktiers marknadsvärde 10 procent 1 800 -1 800

Fastigheters marknadsvärde 10 procent 500 -500
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Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

    

Stockholm den 30 augusti 2021

Anders Moberg 
verkställande direktör


