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Första halvåret 2017 i korthet
Resultatet om 16,1 miljarder kronor (mdkr) för första halvåret 2017 innebär att Första  

AP-fondens avkastning överträffar det långsiktiga målet om en real avkastning på  
4,0 procent efter kostnader och det totala fondkapitalet ökade till 322,9 mdkr per 30 juni.

•   Resultatet för första halvåret 2017 uppgick till 16,1 mdkr 
(10,6) efter kostnader. 

•  Avkastningen uppgick till 5,2 procent (3,5) efter kostnader.

•   Första AP-fondens förvaltning genererade under första 
halvåret 2017 en överavkastning i förhållande till fondens 
strategiska benchmark* på 1,2 procentenheter, vilket mot-
svarar 3,6 mdkr.

•   Mätt över den senaste tioårsperioden uppgick den genom-
snittliga reala årliga avkastningen till 4,3 procent (4,8) 
vilket överstiger det långsiktiga målet om 4,0 procents real 
avkastning efter kostnader mätt över rullande tioårsperioder.

•   Sedan inkomstpensionssystemets nettoflöden blev nega-
tiva 2009, har Första AP-fonden sammantaget betalat ut 

40,2 mdkr, varav 3,7 mdkr (3,2) överfördes till Pensions-
myndigheten under första halvåret 2017.

•   Det totala fondkapitalet ökade med 12,4 mdkr (7,3) till 
322,9 mdkr per 30 juni 2017.

•   Fondens förvaltningskostnader uppgick till 237 miljoner 
kronor (215), vilket motsvarar 0,15 procent (0,15) i årstakt 
av förvaltat kapital.

•    Under första halvåret var Första AP-fonden särskilt aktiva 
inom bland annat fastighetsområdet med en rad direkt-
investeringar t ex: 
- utökat innehav av butiksfastigheter i Secore Fastigheter 
- fortsatt expansion i fastighetsbolaget Willhem 
-  ett nytt joint venture med Elo med fokus på finska  

kommersiella fastigheter

HALVÅRET I KORTHET

16mdkr

Resultat

3,7mdkr

till pensionssystemet

Första AP-fonden äger aktier i bolag  
inom en rad olika industrier.

Nyckeltal

jan–jun 2017 jan–jun 2016 Jan–dec 2016

Utgående fondkapital, mdkr 322,9 297,5 310,5

Periodens resultat, mdkr 16,1 10,60 27,0

Nettoflöden till Pensionssystemet, mdkr -3,7 -3,2 -6,6

Ingående fondkapital, mdkr 310,5 290,2 290,2

 
Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader. procent (1) 0,07 0,06 0,06

Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader procent (1) 0,08 0,08 0,09

Total Förvaltningskostnadandel, procent (1) 0,15 0,15 0,15

 
Avkastning efter kostnader, procent 5,2 3,5 9,3

Real avkastning efter kostnader, procent 4,5 2,8 7,6

 
Annualiserad avkastning efter kostnader 5,0 år, procent (2) 10,1 - -

Annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år, procent (2) 5,4 - -

 
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år, procent (3) 4,3 - -

(1)  Vid halvårsrapport beräknas kostnadsandelen som helårseffekt 

(2) Även vid halvårsrapporter beräknas den annualiserade avkastningen för 10,0 resp 5,0 år
(3) KPI för juni 2017 är ett estimat, eftersom denna siffra inte var tillgänglig vid tidpunkten för denna rapports publicering.

5,2%

Avkastning  
efter kostnader

323mdkr

Fondkapital

Redovisnings- och värderingsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med de av AP-fonderna gemensamt framtagna redovisnings- och värderingsprinciperna.  
Dessa redovisas i sammandrag i årsredovisningen för 2016. Delårsrapporten är inte reviderad av fondens revisorer.

* Fondens strategiska benchmark för förvaltningen på lång sikt (10 år) definieras utifrån styrelsens riskpreferens, investeringsövertygelser och riktlinjer i övrigt.
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VD HAR ORDET

Den starka konjunkturen och den goda 
globala tillväxten har fortsatt under 
årets första hälft samtidigt som konsu-
mentpriserna så sakteliga närmar sig 
centralbankernas mål. Ett allt högre 
resursutnyttjande, främst i form av 
fallande arbetslöshet, har lett till ytter-
ligare försiktiga räntehöjningar från 
den amerikanska centralbankens sida. 
Samtidigt har många andra central-
banker indikerat att man förbereder 
åtstramningar. Därmed tycks den 
snart tioåriga perioden av rekordlåga 
räntor gå mot ett slut, vilket sannolikt 

kommer att påverka de flesta tillgångs-
klasser då de oceaner av likviditet som 
dominerat de finansiella marknaderna 
under en längre tid dräneras.

Vad gäller yttre påverkansfaktorer 
så är det mer positivt att finansdepar-
tementet nu lagt fram ett förslag på 
förändrade placeringsregler.

Vi kan till exempel förhoppningsvis 
vänta oss en sänkning av gränsen att 
ha minst 30 procent i räntebärande 
värdepapper av våra totala tillgångar. 
Historiskt har obligationer ansetts som 
ett ”säkert” tillgångsslag och fungerat 
riskreducerande i förhållande till aktier, 
men med de låga räntor som vi haft 
länge nu uppnås inte den effekten.

I förslaget föreslås också  att max-
gränsen på 5 procent onoterade till  - 
gångar tas bort till förmån för en ny  
regel, där andelen illikvida investe-
ringar maximeras till 40 procent. 
Illikvida tillgångar innefattar förut-
om onoterade tillgångar till exempel 
också fastigheter, infrastruktur och 
hedgefonder. Första AP-fonden är en 
av remissinstanserna och vi kommer 
att sätta oss in i förslaget i detalj och 
återkomma med våra synpunkter. 
Men vi välkomnar alltså förslaget i 
stort då det innebär en modernisering 
av nuvarande placeringsregler. Ett 
modernare och mer flexibelt regelverk 
kan ge oss bättre förut sättningar att 

långsiktigt uppnå vårt avkastningsmål 
och därmed fortsätta spela en viktig 
roll i pensions systemet.

Vi har en relativt stor andel av vår 
portfölj som förvaltas aktivt av våra 
egna medarbetare. Det innebär att möj - 
 lig heterna att analysera och bedöma 
hållbarhetsaspekter är goda. Vi gör ock-  
så grundliga val av externa förvaltare 
som vi anlitar för att säkerställa att de 
delar vår syn på hållbara investeringar. 
Vi är övertygade om att bolag som 
ser håll barhet som affärskritiskt, har 
bättre för ut sättningar att leverera 
både god avkastning och lägre risk för 
oss investerare.

Första AP-fonden har mycket med - 
   vetet valt ett strategiskt förhållnings-
sätt inom hållbarhetsområdet som 
innebär att vi undvikit detaljerade 
kvantitativa mål. Vi tror att vi skulle 
riskera att göra vissa investeringar 
bara för att uppnå dessa mål och för 
att ”se bra ut”, men att de kanske inte 
nödvändigtvis leder till vare sig bästa 
möjliga avkastning eller önskvärd risk. 
Istället fortsätter vi vårt arbete mot 
fyra övergripande mål; ökad kompe-
tensutveckling, hållbarhetsgenom-
gångar av investeringarna, hög trans-
parens kring vårt hållbarhetsarbete 
samt fler investeringar med uttalat 
hållbarhetsfokus. Dessa mål vägleder 
oss i vårt dagliga arbete.

En viktig aspekt är att fortsätta ta aktivt 
ägaransvar, då det finns en klar kopp-
ling där till ett långsiktigt hållbarhets-
arbete. Vi har som stor institutionell 
ägare goda påverkansmöjligheter, 
något som vi är skyldiga att nyttja på 
bästa sätt. Fondens aktiva arbete och 
dialog med företagen har till exempel 
bidragit till en positiv utveckling av 

”Positivt med  
justerade  

 placeringsregler.”

”Vi är kostnads effektiva i ett  
internationellt perspektiv.”

incitamentsprogrammen. De utformas 
idag, nästan utan undantag, på ett bra  
sätt. Likaså utvecklas styrelserna i posi- 
tiv riktning utifrån alltmer diversi fierad  
sammansättning av leda möter utifrån 
en rad aspekter såsom nationa litet, 
ålder, kön och erfarenhet. 

Det är av största vikt att vi bedriver 
vår verksamhet på ett kostnadseffektivt 
sätt. Det handlar ytterst om förtroende 
och att vi kan säkerställa största möjliga 
bidrag till pensionssystemet. Vår avsikt 
är att vara fortsatt kostnadseffektiva i  
ett internationellt perspektiv, något som 
slogs fast att vi är i regeringens årliga 

utvärdering av AP-fonderna. Vår ambi-
tion är att fondens totala kostnader även  
2017 ska sjunka jämfört med före gå ende  
år. Positivt för första halvåret är bland  
annat att vi reducerade våra lokalkost-
nader genom att minska vår kontorsyta 
med ca 25 procent.

Första, Andra, Tredje och Fjärde 
AP-fonden samverkar inom en rad 
områden där vi kan finna synergier och 
dra nytta av gemensamma erfaren-
heter, kunskap och arbetssätt. Detta 
arbete fortsätter att vidareutvecklas 
och det ligger i linje med den förväntan 
som riksdag och regering har på oss.

Vårt arbete med att utveckla Första 
AP-fonden till en pensionsförvaltare 
i världsklass fortsätter och fondens 
mycket professionella och engagerade 
medarbetare är centrala i detta arbete. 
Sammantaget står Första AP-fonden 
stark inför kommande år, då möjlig-
heterna att leverera fortsatt hög avkast-
ning i en tuffare marknad kommer att 
bli utmanande.

Stockholm i juli 2017
Johan Magnusson

God avkastning i en alltmer 
utmanande omvärld

Första AP-fonden redovisade ett gott 
resultat för första halvåret 2017 på 16,1 
mdkr efter kostnader, vilket motsvarar 
5,2 procents avkastning. Fondkapitalet 
ökade med 12,4 mdkr till 322,9 mdkr. 
Den reala avkastningen efter kostna-
der den senaste 10-årsperioden upp-
gick till 4,3 procent, vilket överträffar 
Första AP-fondens långsiktiga mål.

Under årets första sex månader har  
vi genomfört ett antal direktinveste-
ringar inom fastighetsområdet. 

Antalet butiksfastigheter utökades i 
Secore Fastig heter AB, ett bolag som 

vi samäger med ICA. Vi skapade också 
tillsammans med det finska pensions-
försäkringsbolaget Elo ett joint venture  

med fokus på finska kommersiella 
city fastigheter. Vårt bostadsfastighets-
bolag Willhem fortsatte under årets 
första månader sin expansionsstrategi 
genom bety dande fastighetsförvärv. 
Slutligen genomfördes investeringar i 
logistikfastigheter.

Det är positivt att vi i flera år kunnat 
bidra till att stärka det svenska pensions-
systemet finansiellt, men utsikterna för  
att kunna fortsatt leverera en real av - 
kastning på 4 procent är mer utmanande. 

”Första halvårets 
avkastning var  

5,2  procent.”

VD Johan Magnusson ser tillbaka
på ett stabilt första halvår 2017.

VD HAR ORDET

”Hållbarhet  
och lönsamhet går   

hand i hand.”

”Styrelserna  
alltmer  

 diversifierade.”
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Aktier

Fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder, alternativa strategier,
systematiska strategier och särskilda investeringar

Räntebärande värdepapper

Fondens utveckling under första halvåret 2017

Mätt över den senaste tioårsperioden uppgick avkastningen till 5,4 procent. 
Det motsvarar en real avkastning på 4,3 procent, vilket överträffar det lång-
siktiga målet om 4,0 procents real avkastning efter kostnader över rullande 
tioårsperioder.

Överföring till Pensionsmyndigheten
Under första halvåret 2017 förde fonden över 3,7 mdkr (3,2) till pensions-
systemet för att täcka underskottet i inbetalade avgifter i förhållande till 
utbetalade pensioner. Sedan bildandet av Första AP-fonden 2001, har fonden 
betalat 26 mdkr till Pensionsmyndigheten för att täcka underskottet i pen-
sionsutbetalningarna.

Styrning och mandat
Första AP-fondens styrelse har det fulla ansvaret för fondens verksamhet 
och svarar för fondens organisation och förvaltningen av fondens medel. 
Styrelsens arbete regleras i AP-fondslagen. Styrelsen har delegerat ett  
förvaltningsmandat till VD, vilket sätter ramarna för kapitalförvaltningen.
Mandatet är uttryckt i en risktolerans. Denna manifesteras som en övergri-
pande tillgångsfördelning samt begränsningar för hur stora avvikelser från 
tillgångsfördelningen som är tillåtna. Begränsningarna uttrycks både som 
exponeringslimiter och som begränsningar i prognostiserad tracking error. 
Läs mer i riskhanteringsplanen på www.ap1.se.

Tillgångsallokering och förvaltningens resultat
Inom ramen för sitt förvaltningsmandat beslutar Första AP-fondens VD om  
förvaltningsinriktning och tillgångsallokering i form av en strategisk tillgångs-
fördelning. VD:s strategiska tillgångsfördelning utgör utgångspunkt för för - 
valtningsorganisationens arbete med allokering och förvaltning. Fondens 
förvaltning genererade under första halvåret 2017 en överavkastning i för-
hållande till den strategiska tillgångsfördelningen, dvs fondens strategiska 
benchmark, på 1,2 procentenheter, vilket motsvarar 3,6 mdkr. Fondens 
strategiska benchmark för förvaltningen på lång sikt (10 år), definieras utifrån 
styrelsens riskpreferens, investeringsövertygelser och riktlinjer i övrigt.

Samverkan AP1–4
Under första halvåret 2017 har samverkan mellan Första, Andra, Tredje och 
Fjärde AP-fonderna vidareutvecklats. Syftet är att uppnå ytterligare ökad 
kostnadseffektivitet, skapa synergier samt att säkerställa ett relevant utbyte 
av erfarenheter, kunskap och arbetssätt mellan organisationerna. 

Hållbart värdeskapande
Första AP-fonden har en hög ambition inom hållbarhetsområdet. Fondens 
övertygelse är att investeringar i hållbara företag, innebär en lägre risk och 
sanno likt ger en högre långsiktig avkastning. Hållbarhetsaspekter integreras i 
investeringsbeslut och fondens arbete som engagerad ägare. Ambitionen att 
skapa lång sik tigt hållbar värdeutveckling genomsyrar hela Första AP-fondens 
förvaltning.

Tillgångsslag

Aktier
Första AP-fondens noterade aktieportfölj värderades vid halvårsskiftet till 
109,7 mdkr, fördelat på 42,5 mdkr i Sverige, 35,3 mdkr i utländska utvecklade 
marknader och 31,9 mdkr i utvecklingsmarknader. Svenska aktier och aktier  
på utländska utvecklade marknader förvaltas internt medan utvecklings-
marknader förvaltas av externa förvaltare. Investeringar i noterade aktier 
ingår även i övriga tillgångar inom delportföljen systematiska strategier  
till ett belopp av 14,4 mdkr. Aktieportföljens avkastning för första halvåret 
2017 uppgick till 10,0 procent, motsvarande 10,2 mdkr.

Räntebärande värdepapper
Första AP-fondens ränteportfölj värderades vid halvårsskiftet till 93,9 mdkr. 
Merparten är placeringar i utländska värdepapper. Första AP-fonden har även  
räntebärande värdepapper via fondinnehav, som redovisas under övriga till- 
gångar inom delportföljen alternativa strategier. Avkastningen på fondens ränte- 
portfölj uppgick för första halvåret 2017 till 0,3 procent, motsvarande 0,2 mdkr.

Obligationer med lägre kreditvärdighet
Första AP-fondens investeringar i obligationer med lägre kreditvärdighet 
(High Yield), uppgick 30 juni 2017 till 17,1 mdkr, vilket motsvarar 5,3 procent 
av fondkapitalet. Avkastningen för obligationer med lägre kreditvärdighet 
uppgick för perioden till 3,7 procent.

Alternativa investeringar
Fastigheter
Första AP-fondens fastighetsinnehav värderades vid halvårsskiftet till 39,7 mdkr, 
motsvarande 12,3 procent av fondkapitalet. Fondens fastighetsinvesteringar  
är över tid fokuserade på löpande avkastning från hyresbetalningar samt till 
viss del på förväntad värdestegring. Avkastningen för fastighetsportföljen 
uppgick för första halvåret 2017 till totalt 8,5 procent, motsvarande 3,2 mdkr.

Infrastruktur
Fondens investeringar i infrastruktur uppgick vid utgången av juni 2017 till  
9,9 mdkr, motsvarande 3,1 procent av fondkapitalet, och utgjordes bland 
annat av delägandet i eldistributionsbolaget Ellevio. Avkastningen på infra-
strukturportföljen uppgick för perioden till 10,8 procent.

Hedgefonder
Första AP-fondens hedgefondsportfölj värderades vid halvårsskiftet till 14,1 
mdkr, motsvarande 4,4 procent av fondkapitalet. Investeringarna i hedgefon-
der syftar till att skapa en mer diversifierad och robust portfölj, vilket dämpar 
effekterna av kraftiga kursrörelser i den övriga portföljen, och samtidigt ger 
en god avkastning över tid. Avkastningen för hedgefondsportföljen uppgick 
för första halvåret 2017 till -2,2 procent, motsvarande -0,3 mdkr.

Riskkapitalfonder
Första AP-fondens investeringar i riskkapitalfonder uppgick vid halvårsskiftet 
till 14,9 mdkr, motsvarande 4,6 procent av fondkapitalet. Fonden investerar 
globalt i riskkapitalfonder genom externa förvaltare. Avkastningen för denna 
tillgångsklass förväntas över tid vara högre än för noterade aktier. Avkast-
ningen för riskkapitalportföljen uppgick för första halvåret till 8,9 procent, 
motsvarande 1,3 mdkr.

Övriga tillgångsklasser
Alternativa strategier
Första AP-fondens portfölj för alternativa strategier uppgick vid halvårsskiftet 
till 5,1 mdkr, motsvarande 1,6 procent av fondkapitalet. I alternativa strategier 
ingår en riskparitetsportfölj med syfte att begränsa makroekonomiska risker 
utan att avstå avkastningsmöjligheter och en portfölj bestå ende av alternativa 
beta-strategier med syfte att erhålla riskpremier på ett systematiskt sätt. 
Avkastningen för alternativa strategier uppgick för första halvåret till 0,8 %, 
motsvarande 0,8 mdkr.

Systematiska strategier
Första AP-fondens portfölj för systematiska strategier uppgick per 30 juni 
2017 till 14,4 mdkr, motsvarande 4,4 procent av fondkapitalet. I systematiska 
strategier ingår investeringar i aktier med låg volatilitet i utvecklade länder. 
Avkastningen uppgick för första halvåret till 9,7 %, motsvarande 1,4 mdkr.

Särskilda investeringar
Första AP-fondens portfölj för särskilda investeringar uppgick vid halvårsskif-
tet till 1,5 mdkr, motsvarande 0,5 procent av fondkapitalet. I särskilda inves-
teringar ingår olika typer av investeringar på ett antal utländska marknader. 
Avkastningen för särskilda investeringar uppgick för första halvåret till 6,3 %, 
motsvarande 0,1 mdkr.

Första AP-fondens resultat för första halvåret 2017 uppgick till 16,1 mdkr (10,6), vilket innebär  
en avkastning efter kostnader på 5,2 procent (3,5).

FINANSIELL ÖVERSIK T

Fördelning tillgångsslag Fondkapitalutveckling 2007 – juni 2017, mdkr
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Aktier 36,5 %

Räntebärande värdepapper** 29,6 %

Fastigheter 12,3 %

Infrastruktur 3,1 %

Hedgefonder 4,4 %

Riskkapitalfonder 4,6 %

High yield 5,3 %

Övrigt 4,3 %

* Inkl flöden från avvecklingsfonder/särskilda investeringar åren 2001–2008

** Säkra obligationer (räntebärande inkl kassamedel på konto: 33,0 % per 30 juni 2017)
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Tioårsöversikt

Resultat och inflöden, mdkr
jan–jun 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Fondkapital vid periodens slut 322,9 310,5 290,2 283,8 252,5 233,7 213,3 218,8 202,3 171,6

Nettoflöden från pensionssystemet -3,7 -6,6 -4,9 -5,1 -6,9 -3,8 -1,2 -4,0 -3,9 0,9

Årets resultat 16,1 27,0 11,3 36,4 25,7 24,2 -4,2 20,5 34,6 -48,0

Avkastning, kostnader och risk, %

Avkastning före kostnader 5,3 9,5 4,1 14,8 11,3 11,4 -1,7 10,3 20,4 -21,7

Rörelsekostnader i % av förvaltat kapital i årstakt 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,07 0,08 0,10 0,09

Provisionskostnader i % av förvaltat kapital i årstakt 0,08 0,09 0,11 0,10 0,07 0,06 0,05 0,05 0,06 0,07

Avkastning efter kostnader 5,2 9,3 4,0 14,6 11,2 11,3 -1,9 10,2 20,2 -21,9

Resultat och kostnader totalportföljen, mdkr

Resultat före kostnader 16,3 27,4 11,8 36,9 26,0 24,5 -4,0 20,8 34,9 -47,7

Förvaltningskostnader totalt, mdkr -0,2 -0,5 -0,5 -0,5 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Exponering, % 

Aktier 36,5 34,1 34,7 48,9 49,2 47,4 49,2 60,3 58,6 54,6

Sverige 13,1 12,3 12,3 11,6 12,0 11,4 12,6 15,7 13,8 11,2

Utvecklade länder 13,5 12,5 14,4 27,1 27,5 25,0 25,3

Utvecklingsländer 9,9 9,2 8,0 10,1 9,7 11,0 11,4

Räntebärande värdepapper (1) 29,6 29,8 30,2 30,9 31,2 36,4 40,9 32,5 34,7 40,1

– varav räntebärande inom övriga tillgångar 0,6 2,5 2,3 3,3 1,5

Kassa -1,7 -1,1 -0,1 -1,1 -0,7

Fastigheter 12,3 12,6 11,5 8,8 8,8 7,7 5,6 5,0 3,4 4,0

Infrastruktur 3,1 3,0 2,9

Hedgefonder 4,4 5,0 4,8 5,9 4,9 4,3 0,2 0,3 - -

Riskkapitalfonder 4,6 4,7 5,0 4,4 3,3 3,2 2,8 2,0 1,7 1,4

High Yield 5,3 4,5 2,9

Alternativa strategier 1,6 5,0 4,4

Systematiska strategier 4,4 4,5 5,2 5,6 4,8 0,7 0,6 0,7

Särskilda investeringar 0,5 0,5 0,7

Valuta 20,3 22,1 31,3 35,1 29,2 27,4 21,3 24,0 21,6 22,2

 
Risk

Risk (2) 3,3 6,4 8,1 5,4 5,0 5,9 8,9 7,4 9,7 16,6

Sharpekvot 3,4 1,5 0,5 2,6 2,1 1,9 neg. 1,1 2,0 neg.

 
Extern förvaltning, %

Andel av totalportföljen per 31 december (3) 28,1 31,8 31,0 34,6 37,1 39,3 41,4 43,7 42,4 39,7

 

(1) Säkra obligationer (räntebärande inkl kassamedel på konto: 33,0 % per 30 juni 2017). 
(2) Standardavvikelse beräknad på daglig avkastning under 2017. 
(3)  Enligt gemensamt beslut redovisar AP-fonderna hel eller delägda fastighetsbolag som internförvaltat.

Avkastning per tillgångsslag 30 juni 2017

Portföljvärde i mdkr

Aktier varav 109,7

Sverige 42,5

Utvecklade länder 35,3

Utvecklingsländer 31,9

Räntebärande värdepapper 93,9

Fastigheter 39,7

Infrastruktur 9,9

Hedgefonder 14,1

Riskkapitalfonder 14,9

High Yield 17,1

Alternativa strategier 5,1

Systematiska strategier 14,4

Särskilda investeringar 1,5

Allokering, kassa, valuta 2,7

10,0 %

6,1 %

11,0%

0,3 %

6,3 %

10,8 %

8,5 %

12,8 %

-2,2 %

8,9 %

3,7 %

0,8 %

9,7 %

-0,6 %

Valuta

Första AP-fonden äger tillgångar i olika valutor. Valuta behandlas som en separat 

tillgång som hanteras enligt speciella valutastrategier. Alla utländska tillgångars 

värde och avkastning omräknas till svenska kronor. Merparten av fondens utländ-

ska tillgångar skyddas, avseende kursförändringar, med hjälp av valutahedgar.

Avkastningen på fondens valutapositioner uppgick vid slutet av första halvåret 

2017 till -1,0 procent, motsvarande 3,1 mdkr.
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Resultaträkning
 

Mkr jan–jun 2017 jan–jun 2016 jan–dec 2016

Rörelsens intäkter

Räntenetto 148 327 504

Erhållna utdelningar 3 907 4 267 6 086

Nettoresultat, noterade aktier och andelar 9 955 -2 091 5 762

Nettoresultat, onoterade aktier och andelar 3 046 2 698 6 900

Nettoresultat räntebärande tillgångar -190 3 011 2 347

Nettoresultat, derivatinstrument 1 077 -1 142 -979

Nettoresultat, valutakursförändringar -1 642 3 698 6 803

Provisionskostnader -132 -122 -271

Summa rörelsens intäkter 16 169 10 646 27 152

Rörelsens kostnader

Personalkostnader -63 -57 -118

Övriga förvaltningskostnader -42 -36 -69

Summa rörelsens kostnader -105 -93 -187

Resultat 16 064 10 553 26 965

Balansräkning
 

Mkr 30-jun-17 30-jun-16 31-dec-16

Tillgångar

Aktier och andelar, Noterade 132 434 128 774 126 433

Aktier och andelar, Onoterade 67 734 70 727 76 440

Obligationer och andra räntebärande tillgångar 103 300 93 152 96 438

Derivat 4 206 248 2 960

Kassa och bankmedel 4 075 5 585 5 222

Övriga tillgångar 13 033 1 027 4 455

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 064 1 181 868

Summa tillgångar 325 846 300 694 312 816

Skulder

Derivat 285 2 135 478

Övriga skulder 2 618 985 1 762

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 30 30 41

Summa skulder 2 933 3 150 2 281

Fondkapital 

Ingående fondkapital 310 535 290 207 290 207

Nettobetalningar mot pensionssystemet -3 686 -3 216 -6 637

Årets resultat 16 064 10 553 26 965

Summa fondkapital 322 913 297 544 310 535

Summa fondkapital och skulder 325 846 300 694 312 816



Första AP-fonden 
Box 16294, 103 25 Stockholm  
Besök: Regeringsgatan 28 
Telefon: 08-566 202 00
www.ap1.se
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