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Under 2014 har fokus legat på 
Roburs falskt aktiva förvaltning 
av Allemansfonden och Kapital
invest där en miljon svenskar har 
fondsparande.

Vårt erbjudande på aktiesidan har 
byggts upp under nästan 50 år 
och vi har stor respekt att det 
tar tid att få samma position när 
det gäller indirekt aktieägande. 
Här finns det inte någon annan 
företrädare för småspararna som 
kan skydda mot ”rådgivare” som 
hellre tänker på sig själva än 
kunden. 

De flesta känner att de behö
ver stöd när det gäller kompli
cerade spar och pensionsfrågor 
och då vill vi vara den perfekta 
oberoende partnern. Natur
ligtvis vill vi att våra råd också 
gör att fler människor får upp 
ögonen för fördelarna med det 
enskilda direkta aktieägandet. 

Ekonomi
Som spararorganisation måste 
vi över tid ha ett positivt rörelse
resultat, något vi nu är på väg att 
nå. Grunden till detta är fler nöj
da medlemmar vilket vårt bred
dade erbjudande bidrar med 
samtidigt som vi får ordning på 

Efter ett drygt decennium av vikan-
de medlemssiffor har det vänt 
uppåt för Aktiespararna. Vi kan 
med glädje konstatera att både 
2013 och 2014 innebar ökande 
medlemsantal för för bundet.

Beror det ökande medlems
antalet enbart på en bra börs? 
Nej, det stämmer inte riktigt 
eftersom även perioden 2002–
2007 känne tecknades av 
ökande kurser samtidigt som 
förbundet tappade mer än 
26 000 medlemmar. Vi tror att 
förbundets vändning i medlems
siffror beror på vår strategiska 
satsning vad gäller hela svenska 
folkets aktie sparande i aktier, 
fonder och pensionssparande. 

Lägg till det en hög aktivitet 
i lokalavdelningarna och det är 
lätt att förstå varför förbundet 
under de senaste 18 månaderna 
haft en stadig medlemsökning.

Nya medlemserbjudandet
Satsningen på att bevaka också 
indirekt aktiesparande beslu
tades under tidigt 2000tal av 
Aktiespararnas kongress. Vid 
kongressen bestämdes det att 
förbundet även skulle hjälpa 
de miljontals svenskar som valt 
att spara i aktier via fonder. Det 
har tagit lång tid att få fram ett 
genomarbetat och hållbart er
bjudande som är lika starkt som 
det vi erbjuder till de som sparar 
direkt i aktier. 

2014 blev året då vi lanserade 
Fondväljaren där sparare snabbt 
kan se vilka fonder som är bra 
respektive dåliga. 

Fondväljaren är resultatet av 
mer än två års arbete där Aktie
spararna har samlat information 
om samtliga sparformer i Sve
rige vilken sedan sammanställts 

i en databas där både avgifter 
och skatter mäts. 

Vi har gjort en omfattande 
genomgång av internationell 
forskning. Med detta som grund 
har vi utvecklat Fondväljaren 
som bygger på aktiv andel i fon
den, avgifter och avvikelser från 
index. Tjänsten är unik och har 
uppmärksammats i Financial 
Times och annan internationell 
branschpress. 

Till Fondväljaren har vi knutit 
fyra nya utbildningar – Inspira
tionsföreläsning, Pensionsskola, 
Aktie & Fondskola samt Hitta 
Kursvinnareskola. I de nya ut
bildningarna hjälper vi till att 
göra rätt aktieval i tjänste och 
premiepensionen. Dessa utbild
ningar kan användas av våra 
lokalavdelningar och studieför
bund runt om i landet. 

Som ett komplement till 
Fond väljaren och utbildningar
na lanseras Aktiespararnas nya 
Spar experter. Sparexperterna 
svarar dagligen på sparjuridiska 
frågor som gäller aktier, fonder 
och pension. Precis som vid 
enskilt aktieägande driver vi opi
nion där vi tycker att småsparare 
missgynnas. 

VD & ORDFÖRANDE

Nu går det åt rätt håll Webb för 
räckvidd

Opinions- 
bildning 
för räckvidd

NÖJDA MEDLEMMAR
● Tidning
● Opininsbildning
● Lokalavdelningar

● Utbildning
● Rådgivning m.m.

Aktieinvest
Aktieinvest Fonder
Hitta Kursvinnare
Resor
Utbildningar
Böcker

Aktiespararen
Analysguiden
Webb
Event
Investerarregister
Lokalavdelningar

Försäljning
av egna
produkter till
medlemmar

Försäljning
av andra
produkter i
våra kanaler

Webb för
räckvidd

Opinions-
bildning
för räckvidd

Webb för räckvidd

Opinions- 
bildning för räckvidd
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Aktiespararnas ekonomi. Med 
en återvärvningsgrad på över 85 
procent är vi bra, men allt kan 
bli bättre. 

Medlemsavgifter är vårt vikti
gaste sätt att finansiera verk
samheten. De senaste åren har 
vi lagt till en rad medlemsför
måner. Utnyttjar en medlem alla 
dessa är värdet 10 000 kronor 
per år. Vi har redan nämnt den 
unika fondväljaren, den avgifts
fria sparjuridiska rådgivningen, 
de nya skolorna och den bre
dare täckningen i tidningen. 

Till detta kommer en förmån
lig medlemsförsäkring och 
introduktionsrabatt på Dagens 
Industri på 25 procent. Tillsam
mans med en ökande träffakti
viteten hos lokalavdelningarna 
tycker vi att vi kan argumentera 
för en höjning av medlemsavgif
ten under 2015.

Den andra delen av Aktiespararnas 
affärsmodell är försäljning av 
egna produkter till medlem
mar och övriga intresserade. 
Intäktsökningen på resor, 
ut  bildningar, böcker och Hitta 
kurs vinnare var under 2014 hela 
34 procent. 

Däremot har Aktieinvest haft 
ett sämre år främst till följd av 
sämre räntenetto. För 2015 vän
tar en rad spännande ny
heter för Aktie invest. 
Fondväljaren och 
Analysguiden 
integreras. En ny 
mobilanpassad 
sajt kommer 
att lanseras och 

profileringen stärks. För Aktie
invest Fonder, som numera är 
ett eget bolag, väntar en period 
med tydligare marknadsföring.

Utveckling av egna kanaler
Utvecklingen av våra egna 
kanaler har varit mycket stark 
under 2014. Tidningen har ökat 
i upplaga till 59 300 (56 600) 

och i läsare med 31 procent 
enligt Orvesto. Vår sajt har 
ökat trafiken med 36 pro cent, 
Analysguiden har efter ett drygt 
år 19 analyskunder och mer än 
105 000 besökare under decem
ber månad. Successivt förskjuts 
intäkterna från tryckta produk
ter till det digitala eller events.

Den nya redaktionsledningen 
under Agnetha Jönsson och 
Linda Vikström har rustat 
redaktionen för den digitala 
framtiden. Redaktionen produ

cerar nu innehåll för tidning, 
webb, poddradio och tv. Allt 
en nödvändighet för att 
rekrytera och behålla 
medlemmar. 

Bakom ridåerna 
pågår arbetet med att 

förbättra vår digitala infrastruk
tur. Det kommer att märkas i 
den nya mobilanpassade sajten 
vilken också kommer att inne
bära förbättrade användarvän
liga hemsidor för våra loklav
delningar. Samtidigt investerar 
vi nu i ett modernt system för 
medlemsvård.

Uppdrag från kongressen
Förbundet fick två stora och 
viktiga uppdrag vid kongressen 
2014. Det gäller behandlingen 
av ett paket motioner om intern 
kommunikation och styrelsens 
mandat liksom framtagandet 
av ett idépolitiskt program. Det 
utsågs fyra regionala represen
tanter att ingå i den grupp som 
skall utreda detta. Båda ämnena 
har redan diskuterats vid region
konferenser och vid närom rå
des  träffar. 

Avrapportering i ärendena 
kommer att ske vid kongressen 
2015. Tanken är att beslut skall 
fattas vid jubileumskongressen 
2016 då Aktiespararna fyller 
50 år.

Varmt tack
Det är en ära och en förmån att 
få jobba i den folkrörelse som 
Aktiespararna är. Framtiden för 
Aktiespararna ser ljus ut tack 
vare det starka engagemang 

som förtroendeval
da, engagerade 

medlemmar 
och anställ
da visar. 
Tack för ett 
bra år!  

Johan Flodström,
Förbundsordförande

Carl Rosén,
Verkställande direktör

tar en rad spännande ny
heter för Aktie invest. 
Fondväljaren och 
Analysguiden 
integreras. En ny 
mobilanpassad 
sajt kommer 
att lanseras och 

redaktionen för den digitala 
framtiden. Redaktionen produ

cerar nu innehåll för tidning, 
webb, poddradio och tv. Allt 
en nödvändighet för att 
rekrytera och behålla 
medlemmar. 

Bakom ridåerna 
pågår arbetet med att 

Johan Flodström,Johan Flodström,

Utvecklingen av 
våra egna kanaler 
har varit mycket 
stark under 2014.
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Aktiespararnas lokala verksam
het är ett unikt nätverk med 
evenemang, träffar och utbild
ningar spridda över hela Sverige. 
Närmare 900 ideellt verksamma 
ledningsgruppspersoner i 142 
lokalavdelningar lägger ner 
ovärderliga insatser för att 
skapa medlemsnytta och stärka 
Aktiespararnas lokala ansikte. 
Närmare 90 procent av lokal
avdelningarna har under 2014 
klarat det interna verksamhets
målet. 

Medlemsutveckling
Avgörande för Aktiespararnas 
ekonomi är positiv medlems
utveckling. Tack vare ett bred
dat erbjudandet och en bra 
börs har medlemsutvecklingen 
varit mycket positiv under 2014. 
Netto ökade antalet medlem
mar under året med 6 procent 
till 65 848 varav 11 088 i Unga 
Aktiesparare. 

Den genomsnittliga förnyelse
graden var 86 procent och de 
viktigaste rekryteringskanalerna 
var hemsidan samt personlig 
värvning, bland annat via lokal
avdelningarna.

Medlemslyft på många platser
Allt fler lokalavdelningar har 
nått sina medlemsmål under 
året och 120 lokalavdelningar 
redovisar nettoökningar under 
2014 jämfört med 77 lokalavdel
ningar föregående år. Uppgång
arna ligger långt över förvänt
ningarna och målen för 2014. 
Personlig värvning, utbildningar 
och utåtriktade evenemang lig
ger ofta bakom framgångarna.

Mer varierat utbud
Det stora utbudet av person
liga möten och digitala kana
ler ställer allt större krav på 

lokal avdelningarna. Mer unikt 
innehåll, mer varierat utbud, 
ökad tillgänglighet och socialt 
umgänge kommer att stärka den 
lokala verksamheten. Nya ak
tiviteter och former har prövats 
under året. 

Glädjande är att den lokala ut
bildningen har fått ett lyft under 
2014, framför allt under hösten. 
Intresset för såväl grundläggan
de utbildning som specialkurser 
har ökat. Aktie caféer används 
ofta för att samla utbildnings
intresserade. 

Många utbildningsinslag sker 

LOKALAVDELNINGAR

Ett unikt nätverk 
med 142 avdelningar

Allt fler lokal
avdelningar har 
nått sina medlems
mål under året.
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Antalet medlemmar i Aktiespararna

Stadig utveckling uppåt i antalet medlemmar 

Webb avser nyrekrytering via Aktiespararna.se. Personlig värv-
ning innebär nya medlemmar värvade av andra medlemmar. 
Kampanj avser nyrekrytering i våra räckviddkanaler såsom 
försäljning av Aktiespararen eller samarbete med börsbolag där 
medlemskapet dessutom är kopplat till ett kampanj erbjudande. 
Övrigt är sådana kanaler som inte kan sorteras till ovan nämnda 
definitioner– bland annat nya medlemmar via Aktieinvest eller Hitta 
Kursvinnare samt medlemsanmälningar via vårt callcenter. 

Värvarkanaler och medlemsutveckling
Webb, 55 %
Personlig värvning, 19 %
Övrigt, 10 %

Kampanj, 15 %
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10 %
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även inom ramen för de traditio
nella aktieträffarna. I till exem
pel Trollhättan och Sundsvall 
har utbildningen blivit en metod 
för att rekrytera och behålla 
medlemmar. 

Rekord i tjejträffar
Under året har fler riktade träf
far genomförts för att stimulera 
fler av Aktiespararnas närmare 
15 000 kvinnor att delta i utbild
ningar och inspirationskvällar. 
Rekorddeltagande och utsålda 
hus har noterats i bland annat 
Solna/Sundbyberg, Laholm, 
Västerås, Norrköping och Växjö. 
Här finns en stor potential för 
lokalavdelningarna att växa i 
framtiden.

Utåtriktade aktiviteter  
med ”Sheriffen”
Behovet att träffa nya människor 
och berätta om Aktiespararna 
och den lokala verksamheten är 
stort på många håll. 

Turnén med ”Sparsheriffbilen” 
under 2014 blev mycket upp
skattad av såväl ledningsgrup
perna som nya aktieintresserade 
personer. 

Intresset för ”Det nya med
lems erbjudandet” med inrikt
ning på fonder och pensioner 
var stort, även för den lokala 
verksamheten. Totalt besöktes 
ett 20tal platser av sheriffen, 
bland annat Almedalen, Vättern
rundan, Oringen, Noliamässan, 
bomässor samt ett antal mark
nads dagar. 

Lokalavdelningarnas engage
mang gjorde turnén möjlig. 
Satsningen kommer att fortsätta 
även 2015.

Aktieslaget
Det årliga Aktieslaget genom
fördes med tävlingar på totalt 
17 banor med final i Vidbynäs 
Golfklubb, söder om Stock
holm. Totalt deltog 1 100 spelare. 
Vinnare i de olika tävlingsklas
serna var i AKlassen Robert 
Engström, BKlassen Hans 
Sylwan, CKlassen Berit Anders
son och i Beijer Alma Trophy 
Per Callermo.

Kommunikationen allt viktigare
Under 2014 har allt fler lokal
avdelningar skapat lokala 
Facebookgrupper för att sprida 
nyheter om den lokala verksam
heten samt bjuda in till aktie
träffar. Tillsammans med den lo
kala hemsidan blir dessa kanaler 
allt viktigare för information och 

dialog med medlemmarna och 
nya aktieintresserade personer. 

Epost och postala utskick 
samt tidningen Aktiespararen 
är fortfarande de vanligaste 
kanalerna för information och 
marknadsföring av träffarna.

Stöd och utbildning till  
ideella avgörande
All framgångsrik lokal verksam
het bygger på att det finns en
gagerade personer på hemorten 
som vill lägga ned tid för att 

planera och genomföra aktivite
ter. Aktiespararna erbjuder led
ningsgruppsförmåner och stöd i 
olika former för att stimulera det 
ideella arbetet. 

Årskongress, regionkonferen
ser och närområdesträffar är 
tillfällen där ledningsgrupps
personer och lokala valberedare 
träffas för erfarenhetsutbyte och 
dialog med förbundsstyrelsen 
och ledningen. Med lednings
gruppernas egen hemsida 
”Led ningsgruppsforum” har 
alla tillgång till främst nyheter, 
kalendarium, egen ekonomi 
och medlemsregistren. Aktuella 
nyheter sprids även månadsvis 
via nyhetsbrev.

Introduktionsutbildningar
Under våren genomfördes 
introduktionsutbildning för nya 
ledningsgruppspersoner. 

På fem platser i landet träf
fades 75 personer för en genom
gång av vad Aktiespararna står 
för och hur det lokala arbetet 
bedrivs. 

Fördjupning i aktiekunskap 
erbjuds alla ledningsgrupps
personer vid de kurser som 
hålls runt om i landet. Utbild
ningar erbjuds även i samband 
med regionkonferenser och 
närområdes träffar.  

Aktieslaget ge
nomfördes med 
tävlingar på totalt 
17 banor.
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Aktiespararna försvarar de 
enskilda aktie och aktiefond
ägarnas intressen. Det sker 
traditionellt genom bolagsbe
vakning, lobbying kring lagar 
och regler samt kostnadsfri 
aktiejuridisk rådgivning.

Under året har avdelningen 
lanserat Fondväljaren och 
utökat den kostnadsfria 
rådgivningen till sparjuridiska 
frågor inklusive aktiefonder 
och pension. Bland annat har 
en spar indikator tagits fram 
för internt bruk. Den håller reda 
på alla sparformers avgifter och 
skatter. 

Kunskapsuppbyggnaden kring 
pensions och fondmarknaden 
startade 2012 och kommer att 
fortsätta under 2015.

Bolagsbevakning
Under året har Aktiespararna 
agerat kraftfullt i en rad spar
frågor. Alliance Oilskandalen 
under år 2013 följdes upp och 
kryphålet för utländska bolag 
noterade på Stockholmsbörsen 
täpptes till.

I Stora Enso krävde Aktiespa
rarna tillsättandet av en särskild 
granskning angående misstänkt 
manipulerande av bokföringen 
efter skandalen med Consoli
dated Papers. Samma dag som 
bolagsstämman var, och samti
digt som Aktiespararnas repre
sentanter landade i Helsing fors, 
meddelade StoraEnsos kritise
rade VD Jouko Karvinen sin 
plötsliga avgång. Aktiespararna 
kommer att följa upp detta 
ärende med den nytillträdde 
VD:n.

I Scania krävde Aktiespararna 
en förändring av situationen 
kring Volkswagens misshandel 
av minoritetsaktieägarna. Efter 
Aktiespararnas krav på nytt ut
delningsförslag, återinsättande 
av valberedning och särskild 
granskning kom ett skäligt bud 
från Volkswagen. Aktiespararna 
var delaktiga i att höja värdet på 
minoritetsaktieägarnas innehav 
med 18 miljarder kronor. 

Uppgifter om SCA:s privata 
över utnyttjande av företagets 
flygplan publicerades i slutet av 
2014 i Svenska Dagbladet. Detta 
till sammans med uppgifter om 
generösa representationsregler 
och oklarheter om närstående.

Uppgifterna gjorde att Aktie
spararna krävde en oberoende 
gransking. Efter ett par veckor 
gick styrelsen i SCA med på 
oberoende gransking och lite 
senare hade styrelseordföran
den, vd och vice vd avgått. 

Utvecklingen och påverkan på 
Handelsbankssfärens bolag blev 
allvarliga där man på kort tid 
bytte ordförande i SCA, Indu

strivärden, Handelsbanken 
och SSAB samt vd i SCA, In
dustrivärden och Handelsban
ken. Aktiespararna kommer 
noggrant att följa upp frågorna 
på vårens stämmor.

På Handelsbankens stämma 2014 
agerade Aktiespararna kraft
fullt mot Industrivärdens mil
jardåtgärder kvällen före stäm
man som i ett slag förvandlade 
banken till ett investmentbo
lag. Syftet var att undvika att 

individuella ledamöter träffades 
av EUkrav på begränsningar av 
antalet styrelseuppdrag. 

Ett urval av övriga stämmor 
som var kontroversiella och där 
Aktiespararna gjorde uppmärk
sammade framträdanden var 
Swedbank, Nordea, SEB och 
Volvo.

Under 2014 bevakade Aktie
spararna cirka 500 bolags
stämmor. I många fall kunde vi 
påverka och förhindra tvek
samma eller oriktiga förslag. 
Aktiespararna synliggör vad 
som sker på bolagsstämmorna 
genom tidningen Aktiespararen 
och webbplatsen, så att medlem
marna kan följa mötet mellan 
bolag och ägare. 

Satsningen på ökad infor
mation till medlemmar och 
förtroendevalda om förbundets 
stämmoverksamhet förstärktes 
genom artiklar publicerade på 
Aktiespararnas webb.

Förbundets kärnfrågor vid bolags-
stämmorna 2014 
• Forskning och utveckling 

– Aktiespararna kräver offen

MARKNADSBEVAKNING OCH OPINIONSBILDNING 

Försvara enskilda 
sparares rätt

• Finansdepartementets promemo-

ria – Ändringar i reglerna om när 

ett investeringssparkonto upphör 

Fi2014/2914. 

• Finansdepartementets promemo-

ria – Stärkt konsumentskydd vid 

försäkringsförmedling (Ds 2014:22) 
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siva satsningar för tillväxt.
• Valberedningens uppdrag 

avseende mångfald – Aktie
spararna kräver att de institu
tionella ägarna tar sitt ansvar.

• VDord – Aktiespararna krä
ver mer relevant information 
om bolaget och framtiden.

Opinionsbildning Fonder
Roburs VD tillstod i slutet av 
2013 att man inte hade levere
rat det som en miljon kunder i 
Roburs två största fonder hade 
betalat för. Roburs Allemans
fond (Sveriges största öppna 
fond) och Kapitalinvest har 
länge haft svårt att slå index. 
Det dåliga resultatet beror enligt 
fondbolaget på att banken inte 
gett sig själv chansen till en bra 
avkastning.

”Det är ju per definition så att 
om vi ligger indexnära och med 
små avvikelser i en aktivt förval
tad produkt är ju sannolikheten 
för att lyckas extremt låg”.

I dessa två stora fonder ligger 70 
miljarder kronor som tillhör 
1 miljon svenskar. De årliga 
avgifterna är runt 1 miljard 
kronor. Aktiespararna startade 
under 2014 en kampanj för en 
utredning om möjligheten att 
pröva Roburs ansvar. Kampan
jen fick tusentals underskrifter. 
Vi lanserade en tjänst för att 
underlätta för kunder att skicka 
in klagomålsbrev till banken. 
Flera hundra utnyttjade den på 
vår webbplats. 

I slutet av 2014 sökte vi stöd 
för en grupptalan i Allmänna 
reklamationsnämnden (ARN). 
Över 3 000 underskrifter ström
made in under kort tid. Inlagan 
inlämnades till ARN i december 
2014. 

Lobbying
De viktigaste regelverken och 
lagarna på värdepappersmark
naden styrs idag från Bryssel 
inom ramen för EU. Därför 
arbetar Aktiespararna genom 
organisationen Better Finance 
For All i Bryssel som represen
tanterar 550 miljoner finans

APRIL 2014
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U
nder det senaste året har Aktiespararna 

startat flera framgångsrika kampanjer. 

Här är några av dem:

Scania. Tyska Volkswagen har agerat 

maktfullkomligt i Scania och tillskan-

sade sig makten år 2000. Minoritetsägarna har sedan 

dess befunnit sig i underläge. Volkswagen har succes-

sivt ökat sitt ägande och överträtt budpliktsregeln vid 

flera tillfällen. I dag äger bolaget 62 procent av kapi-

talet och 89 procent av rös-

terna i Scania. I maj månad 

2013 avskaffade Volkswagen 

valberedningen i Scania. 

I juni tog Volkswagen full 

kontroll över Scanias kon-

kurrent MAN. Planen var att 

dra nytta av Scanias tekniska försprång och föra över 

värden till MAN utan att behöva dela med sig till Sca-

nias övriga ägare.

Aktiespararna startade i augusti 2013 en kampanj med 

krav på en särskild granskning angående intresse-

konflikter och misstänkt värdeöverföring. Vi fick 

information från anonyma tipsare om att otillåten 

värdeöverför ing pågick. Före jul drog Scania efter ett 

styrelsemöte plötsligt tillbaka ett överklagande av en 

upphandling som MAN hade vunnit. 

Scanias styrelse domineras totalt av Volkswagen. 

I början av 2014 föreslog styrelsen sänkt utdelning, 

trots en kassa på ett tiotal miljarder kronor. Aktie-

spararna presenterade krav inför årsstämman på en 

särskild granskning, återinsatt valberedning och oför-

ändrad utdelning, och vi var de enda som offentligt kri-

tiserade denna ohållbara ägarsituation. 

Volkswagen lade då ett bud på 200 kronor per aktie. 

Att det har kommit ett bud är en seger för Aktiespa-

rarna, och Scanias värdering har till slut blivit rimlig. 

Aktiespararna har 

tagit fram värden 
för flera miljarder.

Hur du än väljer att göra har Aktiespararna tagit fram 

värden för småägarna på tiotals miljarder.

Swedbank-Robur. Sveriges största fondbolag har under ett 

decennium tagit ut för höga avgifter i två av sina fonder, 

Allemansfonden och Kapitalinvest. VD:n har erkänt 

att Robur inte ens har försökt leverera det bolaget sålt. 

Fonderna har länge haft svårt att slå index. Alle-

mansfonden har lyckats bara under ett av de tio se-

naste åren. VD:n förklarade 

att bolaget inte gett sig självt 

chansen till en bra avkast-

ning eftersom ”det är ju per 

definition så att om vi ligger 

indexnära och med små av-

vikelser i en aktivt förvaltad 

produkt är sannolikheten för att lyckas extremt låg”.

I dessa jättefonder ligger 70 miljarder kronor, som 

tillhör 1 miljon svenskar. De årliga avgifterna är runt 

1 miljard kronor. Aktiespararna har startat en utred-

ning om juridisk process mot Robur. SPP har slopat sin 

aktiva fond och sänkt avgifterna. Nordea sänker också 

avgifter efter Aktiespararnas kritik.

Stora Enso. År 2000 köptes det amerikanska skogsindu-

stribolaget Consolidated av Stora Enso. Efter en bud-

strid betalades 42 miljarder kronor, 70 procent över 

marknadspriset. Consolidated visade sig dock vara ett 

luftslott, och när bolaget såldes 2007 beräknade ex-

terna analytiker förlusten till 40–70 miljarder kronor.

Stora Enso har nu uppmärksammats även för barn-

arbete, och vi anser att bolaget har ett systemfel. Aktie-

spararna startade en utredning i slutet av augusti, och 

i början av oktober publicerade Stora Enso en rapport. 

Aktiespararna kräver nu en särskild granskning. 

Återigen har vårt arbete burit frukt till fördel för er 

medlemmar.  
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Vårt arbete bär frukt
JANUARI 2014

Det var som hämtat ur sagan om kejsa-
rens nya kläder. Skillnaden var att det 
nu var kejsaren själv som fick hjärnsläpp 
och råkade försäga sig: ”Jag är naken!” 
Ut talandet från Swedbank-

Roburs VD, Tomas Hedberg, i en intervju med 

Svenska Dagbladet passerade nästan obe-

märkt i sitt neutrala konstaterande. 
Swedbank-Roburs Allemansfond (Sveri-

ges näst största fond) och Kapitalinvest har 

haft svårt att slå index. Alle mansfonden har 

bara lyckats ett av de tio senaste åren. Det 

dåliga resultatet beror, enligt VD, på att ban-

ken inte ”gett sig själv chansen” till en bra 

avkastning eftersom ”det är ju per definition så att om 

vi ligger indexnära och med små avvikelser i en aktivt 

förvaltad produkt är ju sannolikheten för att lyckas 

extremt låg”. 

I dessa två jättefonder ligger 70 miljarder kronor som till-

hör 1 miljon svenskar. Alltsedan 1970-talet, 

då enorma mängder sparare lockades in med 

möjligheten att undvika reavinstskatt, har 

Robur tagit ut årliga avgifter från dessa fon-

der på runt 1 miljard kronor. Fondindustrin 

är ett enormt maskineri som göder bankerna 

utan större ansträngning.  När möjligheten att slippa reavinstskatt 

sedan försvann fastnade spararna i en räv-

sax. Pengarna blev i stället inlåsta, på grund 

av reavinstskatten. Avgiften är hög, och fonderna har 

sålts som aktivt förvaltade. Det är cyniskt att lugga 
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Aktiespararna stämmer Robur?Aktiespararna överväger att stämma Swedbanks fondbolag, Robur, för falsk 

marknadsföring. Orsaken är att fondbolaget, Sveriges största, under lång tid har 

tagit ut för höga avgifter i ett par fonder – och VD har erkänt det! ”Robur har sålt 

hästlasagne”, med en liknelse från köttskandalen i fjol, skriver Albin Rännar.

Tomas Hedberg
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värden för småägarna på tiotals miljarder.

Sveriges största fondbolag har under ett 

decennium tagit ut för höga avgifter i två av sina fonder, 

Allemansfonden och Kapitalinvest. VD:n har erkänt 

att Robur inte ens har försökt leverera det bolaget sålt. 

Fonderna har länge haft svårt att slå index. Alle-

mansfonden har lyckats bara under ett av de tio se-

naste åren. VD:n förklarade 

att bolaget inte gett sig självt 

chansen till en bra avkast-

ning eftersom ”det är ju per 

definition så att om vi ligger 

indexnära och med små av-

vikelser i en aktivt förvaltad 

produkt är sannolikheten för att lyckas extremt låg”.

I dessa jättefonder ligger 70 miljarder kronor, som 

tillhör 1 miljon svenskar. De årliga avgifterna är runt 

1 miljard kronor. Aktiespararna har startat en utred-

ning om juridisk process mot Robur. SPP har slopat sin 

aktiva fond och sänkt avgifterna. Nordea sänker också 

avgifter efter Aktiespararnas kritik.

År 2000 köptes det amerikanska skogsindu-

stribolaget Consolidated av Stora Enso. Efter en bud-

strid betalades 42 miljarder kronor, 70 procent över 

marknadspriset. Consolidated visade sig dock vara ett 

luftslott, och när bolaget såldes 2007 beräknade ex-

terna analytiker förlusten till 40–70 miljarder kronor.

Stora Enso har nu uppmärksammats även för barn-

arbete, och vi anser att bolaget har ett systemfel. Aktie-

spararna startade en utredning i slutet av augusti, och 

i början av oktober publicerade Stora Enso en rapport. 

Aktiespararna kräver nu en särskild granskning. 
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et var som hämtat ur sagan om kejsa-
rens nya kläder. Skillnaden var att det 

der. Skillnaden var att det 

der. Skillnaden var
nu var kejsaren själv som fick hjärns

nu var kejsaren själv som fick hjärns

nu var kejsaren själv
läpp 

och råkade försäga sig: ”Jag är naken!” 
talandet från Swedbank-

s VD, Tomas Hedberg, i en intervju med 
gbladet passerade nästan obe-

 neutrala konstaterande. Roburs Allemansfond (Sveri-d) och Kapitalinvest har ex. Allemansfonden har 
yckats ett av de tio senaste åren. Det 

a resultatet beror, enligt VD, på att ban-
t sig själv chansen” till en bra 

eftersom ”det är ju per definition så att om 
exnära och med små avvikelser i en aktivt 

förvaltad produkt är ju sannolikheten för att lyckas 

extremt låg”. 

I dessa två jättefonder ligger 70 miljarder kronor som till-

hör 1 miljon svenskar. Alltsedan 1970-talet, 

då enorma mängder sparare lockades in med 

möjligheten att undvika reavinstskatt, har 

Robur tagit ut årliga avgifter från dessa fon-

der på runt 1 miljard kronor. Fondindustrin 

är ett enormt maskineri som göder bankerna 

utan större ansträngning.  När möjligheten att slippa reavinstskatt 

sedan försvann fastnade spararna i en räv-

sax. Pengarna blev i stället inlåsta, på grund 

av reavinstskatten. Avgiften är hög, och fonderna har 

sålts som aktivt förvaltade. Det är cyniskt att lugga 

OPINION  Swedbank-Robur

Aktiespararnastämmer Robur?Aktiespararna överväger att stämma Swedbanks fondbolag, Robur, för falsk 

marknadsföring. Orsaken är att fondbolaget, Sveriges största, under lång tid har 

tagit ut för höga avgifter i ett par fonder – och VD har erkänt det! ”Robur har sålt 

hästlasagne”, med en liknelse från köttskandalen i fjol, skriver Albin Rännar.

Tomas Hedberg
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Det var som hämrens nya klä
nu var kejsaren självoch råka

Uttalandet Roburs VD, Tomas HedbSvenska Dagbladet passeramärkt i sitt neutrala konstatSwedbank-Roburs Allemansfo
ges näst största fond) och Kapitalin
haft svårt att slå index. Allebara lyckats ett av de tdåliga resultatet beror, eken inte ”gett sig själv chansen”

avkastning eftersom ”det är vi ligger indexnära och med små a

Aktiespararnastämmer Robur?Aktiespararna överväger att stämma Swedbanks fondbolag, Robur, för falsk 

marknadsföring. Orsaken är att fondbolaget, Sveriges största, under lång tid har 

tagit ut för höga avgifter i ett par fonder – och VD har erkänt det! ”Robur har sålt 

hästlasagne”, med en liknelse från köttskandalen i fjol, skriver Albin Rännar.

markkonflikter vid bolagets plantage i Brasilien, ar-betsrättsliga ärenden vid pappersbruket i Uruguay och miljöförstöring rörande verksamheten i Kina och In-dien.

Aktiespararna var på plats i Finland när telefonen ringde. Mindre än tre timmar till stämman återstod då bom-ben briserade: Bolagets VD, Jouko Karvinen, medde-lade att han ska avgå, och ingen efterträdare angavs. Avgången ”berodde inte på den stundande stäm-man eller kritiken mot bo-laget”. 
Aktiespararna på plats larmade huvudkontoret i Stockholm, och en fe-bril aktivitet inleddes. I Finland ringde telefonen från medier som ville ha Aktie spararnas tolkning av den nya informatio-nen. En taxifärd i ilfart togs till stämmolokalen, där medierna slöt upp med TV-kameror och blixtran-de kameror, mikrofoner stacks fram med frågor på svenska, engelska och fins-ka. På stämman röstade storägarna Wallenberg och finländska staten ned förslaget om särskild gransk-ning, men många finländska aktieägare stödde försla-get och tyckte att ”de där svenskarna kanske var lite kloka ändå”.

Aktiespararna är den enda organisationen som offentligt krävt en förändring i Stora Enso. Vi hoppas nu att en ny era av öppenhet kan ta vid, och vi ger oss inte förr-än sanningen kommer fram. Vi efterfrågar en grundlig oberoende utredning, som i Telia Sonera, och ägare som engagerar sig. Vi vill ha förnyelse i styrelse och ledning. Frågorna kommer inte att försvinna – och inte vi heller.  

MAJ 2014
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Allt var förberett inför stämman i Stora Enso. Aktiespararna skulle gå utanför Sveriges gränser för att försöka få rätt visa för fler än 40  000 svenska aktieägare.Förberedelserna hade inletts nästan ett år tidigare, när Aktiespararna inledde en kampanj. Stora Enso hade köpt amerikanska Consolidated Pa-pers år 2000 och sålt det 2007. En mängd märklig heter hade inträffat. Ett ned-skrivningsbehov på 660 miljoner USA-dollar hade trollats bort på ett halvår med en omorganisation. Revisionskommittén hade inte kunnat ta ställning, för den hade som av en händel-se inte sammanträtt under denna långa tidsperiod. 

Det svenska dotterbolaget hade fört över mer än 40 miljarder kronor till mo-derbolaget, utan att värdet hade sjunkit. Stora Enso hade delat ut mer än 250 procent av vinsten, när en normal utdelningsnivå bör ligga på 30–50 procent. För-slaget om utdelningen drogs dock plötsligt till baka, för det hade upptäckts att bola-get inte hade några utdelningsbara me del. Revisorn blev prickad för att ha godkänt felaktig bokföring. Alla dessa märkligheter fick inga följder i vare sig styrelsen eller ledningen. Aktiespararna misstänkte att det fortfarande fanns luft i balansräkningen. Vi hade därför fått in en punkt på bolagets årsstämma med begäran om särskild granskning av dessa märklig-heter. Medierna hade hängt på och granskat bolagets verksamheter över hela världen.Programmet Kalla fakta i TV 4 hade några veckor före stämman sänt en dokumentär om att bolaget har barnarbetare bland sina underleverantörer. Svenska Dagbladet hade publicerat en lång artikelserie om 

Aktiespararna är den enda organisationen som krävt en föränd-ring i Stora Enso.
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Aktiespararna kräver utredning i Stora Enso

Stora Ensos avgående VD, Jouko Karvinen (till höger på bilden), och ordförande  Gunnar Brock på stämman i Helsingfors.
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Målbolag Köpare Aktiesparar-
nas rekom-
mendation

ACAP Invest North Investment Group Nej
Agrokultura Steenord Nej
Availo IP-Only Ja
Cision Blue Canyon Holdings (och Meltwater) Ja
Connecta Acando Ja
DIBS Nets Holding Ja
FDT System Holding Elon Elkedjan Logistic Ja
Fenix Outdoor Nidron Nej
Hedson Technologies International Backahill och Mellby Gård Ja
MABI Rent Anders Hedin Invest Ja
Petrogrand Shelton Nej
Precio Systemutbeckling Midsjörevet Nej
Probi budpliktsbud Symrise Nej
Readsoft Lexmark International Technology Ja
Rörvik Gunvor Group Ja
Sanitec Geberit Ja
Scania VW Ja
Shelton Petrogrand Nej
Transatlantic Kistefos Nej

Rekommendationer vid uppköps erbjudanden 2014
Förbundets bolagskommitté tog ställning till 19 offentliga uppköps-
erbjudanden. Rekommendationerna lämnades via hemsidan, 
www.aktiespararna.se, och särskilda pressmeddelanden. 

konsumenter. Kontoret i Bryssel 
påverkar parlamentsledamöter, 
EUkommission och de finan
siella övervakningsorganen. 
Aktiespararnas vd Carl Rosén är 
vice ordförande i Better Finance 
For All.

I Sverige svarade vi på en rad 
remisser samt medverkade i 
utredningar om ändrade infor
mationskrav på värdepappers
marknaden (Fi 2013:07) samt 
2012 års Marknadsmissbruks
utredning (Fi 2012:08).   
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Marknaden för information och 
analys på aktie- och sparmark-
naden förändras snabbt. 

Tryckta tidningar tappar mark
nad på annonsmarknaden och 
läsarna går allt mer över till digi
tala och sociala medier. Antalet 
analytiker fortsätter minska till 
följd av fallande courtage och 
de som finns kvar har i ökande 
grad använts i samband med 
börs introduktioner. 

Aktiespararen svarar på en 
rad olika sätt på denna utveck
ling. Under hösten 2014 har det 
redaktionella arbetet på Aktie
spararen omorganiserats i den 
meningen att samtliga med
arbetare ska arbeta i samtliga 
kanaler, det vill säga tidning, 
webb, video och podcast. 

Den nya organisationen inne
bär att produktionen av redak
tionellt material har ökat med 
oförändrad personalstyrka.

Tidningen Aktiespararen 
Aktiespararen fortsätter att 
stärka sin position relativt kon
kurrenterna inom segmentet 
affärsmagasin. Den TSkontrol

lerade upplagan för helåret 2014 
blev preliminärt 59 300 exem
plar, jämfört med 56 600 före
gående år. Under andra halvåret 
förstärktes den positiva trenden 
och den preliminära upplagan 
uppskattas till 60 400. 

Antalet läsare av varje num
mer av tidningen Aktiespararen, 
under perioden september till 
december, uppgick enligt den 
återkommande räckviddsmät
ningen Orvesto Konsument 
till 130 000, vilket är en ökning 

med 31 procent jämfört med 
samma period 2013. Räckvidds
siffran betyder att varje num
mer av Aktie spararen läses av 
i genomsnitt 2,2 personer vilket 
är en hög siffra för att vara en 
medlems tidning. 

www.aktiespararna.se
Aktiespararnas hemsida www.
aktiespararna.se fortsätter tren
den med att visa kraftig trafik
tillväxt och ökade annonsintäk
ter. Under 2014 låg antalet unika 
besök per månad på 260 000 
personer, vilket är en uppgång 
med nästan 36 procent. Tillväx
ten har gjort att www.aktiespa

rarna.se behåller ställningen 
som Sveriges fjärde största sajt 
inom ekonomisegmentet. 

Förutom ökad räckvidd har 
investeringar i modern teknik 
gjort att antalet medlemmar via 
hemsidan har ökat kraftigt. 

TV & Poddar
Aktiespararen har under fjärde 
kvartalet sjösatt fyra podcast
format som vardera produceras 
en gång per månad. Sedan års
skiftet finns dessa förutom på 
www.aktiespararna.se tillgäng
liga även på Itunes och Sound
cloud. 

Vidare har ett nytt avsnitt av 
AktiespararenTV producerats 
i anslutning till utgivningsdagen 
av varje nummer av tidningen. 
Tvproduktioner används också 
i den löpande uppdateringen 
beträffande bolagshändelser.

Analysguiden
Analysguiden blev år 2014 
mötesplatsen för noterade bolag 
och aktieintresserade männ
iskor sedan lanseringen 2013. 
Analysg uiden som är en under
sajt till www.aktiespararen.se 
med fokus på analys, nyckeltal 

MEDIA
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och bolagsnyheter har under 
2014 haft cirka 120 000 unika 
besök per månad. Många bolag 
visade intresse för oberoende 
analys och tjänsten har varit 
efterfrågad av de bolag som fått 
begränsad medial uppmärksam
het samt av de bolag som söker 
ökad exponer ing gentemot 
befintliga eller potentiella ak
tieägare. Totalt har Analysguiden 
20talet bolag som kunder. 

Den ökade transparensen har 
gett god respons och underlättat 
för investerare och aktieintres
serade att upptäcka bolag samt 
få en heltäckande informations
inhämtning som underlag för en 
eventuell investering. 

Analyserna produceras ex

ternt av Birger Jarl Fondkommis
sion. Analysguiden kommer att 
fortsätta utvecklas under 2015. 

Event
Under året har antal centralt 
arrangerade event ökat. Detta 
möjliggjordes tack vare en ökad 
arbetsstyrka där en eventkoor
dinator rekryterades i början av 
2014. 

Under året tog dessutom 
marknaden för nyemissioner 
samt introduktioner fart ordent
ligt. 

Totalt arrangerades 22 events, 
där Småbolagsdagen och Stora 
Aktiedagen i Göteborg var de 
största med vardera 40talet 
medverkande bolag.  

Ett brett erbjudande för 
annon sörer och börsföretag
Aktiespararna förfogar över ett stort 
antal kanaler för att nå aktie- och 
sparintresserade människor. Tid-
ningen med 130 000 läsare, sajten 
med 260 000 unika besökare, 900 
träff ar och events varje år utgör en 
unik möjlighet för exponer ing av 
företag och produkter.
Under året har arbetet med ett kund-
vårdssystem startars som genomförs 
parallellt med moder niseringen av 
sajten. 
Analysguiden, som redan har 
120 000 unika besökare, är en unik 
möjlighet för företag att nå ut med 
information och ana lys.
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Aktiespararna har tagit fram en rad 
verktyg för att göra medlemmarna 
till framgångsrika placerare. Det 
handlar om verktyg för val av fon-
der och aktier, utbildningar samt 
tjänster för handel och sparande.

Hitta Kursvinnare
Hitta Kursvinnare är sedan 
några år tillbaka en lönsam affär 
för förbundet. Intresset för de 
cirka 20 centralt arrangerade ut
bildningslördagarna var mycket 
stort, liksom deltagandet inom 
reseverksamheten. Omsättning
en för Hitta kursvinnare ökade 
med åtta procent och blev 4,4 
mnkr. 

Fondväljaren
År 2014 inleddes den stora sats
ningen av Fondväljaren vilken 
oberoende vägleder sparare i 
samtliga sparandeval. Fond
väljaren lanserades efter två års 
utvecklingsarbete. 

Fondväljaren är en elektro
nisk tjänst på Aktiespararnas 
webbplats där du som fondspa
rare kan testa om din fond är 
tillräckligt aktiv eller tillräckligt 
billig. 

Aktiespararna har arbetat 
fram en metodik baserad på 
etablerad internationell forsk
ning. För de fonder som är 
indexfonder ställs som krav att 
de ska vara tillräckligt billiga i 
totalavgift, annars blir de inte 
godkända. 

För övriga fonder visas hur aktiv 
fonden är i parametrarna aktiv 
andel och avkastningsavvikelse. 
Baserat på aktivitet klassifice

ras fonderna som falskt aktiva, 
halvaktiva eller äkta aktiva 
fonder. 

Billiga indexfonder och äkta 
aktiva fonder får godkänt, för 
övriga ges en vägledning till att 
hitta andra alternativ. 

Fondväljaren har fått stort 
genomslag. Den har figurerat 
bland annat i Financial Times 
och det är efterfrågat att den ska 
lanseras internationellt.

Utbildning
Arbetet har börjat med att ta 
fram en ny utbildningsmodell, 
som ska kunna fungera som 
verktyg både för att kunna 
värva nya medlemmar och för 
att förmå nya medlemmar att 
stanna kvar. Arbetet beräknas 
vara färdigt under våren 2015.

Under året besökte aktie
sparare börser och företag. 
Aktiesparare deltog vid ut
bild nings resor till bland annat 
Sydamerika, Karibien, Mau
ritius, Österrike, Ungern och 
Kanarieöarna.

Förlaget Aktiespararna
Kunskap gav under året ut ”Bli 
grymt rik på aktier” av Anders 
Haskel. 

Boken har sålts via samarbetet 
med AdLibris och har där i flera 
omgångar toppat försäljnings
listan över samtliga böcker.

VERKTYG

Vi gör medlemmarna 
framgångsrika
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Sparexperterna
Marknadsbevakningsavdel
ningen har sedan tidigare haft 
aktiejuridisk rådgivning i form 
av Aktieombudsmannen där 
kansliet besvarar medlemmar
nas bryderier på telefon, mejl, 
via webben och andra kanaler. 

Under 2014 breddades detta 
uppdrag till att gälla alla frågor 
om sparande och lanseras under 
benämningen Sparexperterna. 

Sparexperterna har fått stort 
genomslag och är väldigt upp
skattat av nya medlemmar vilka 
är nybörjare inom sparande. Alla 
i Sverige som fått lön tvingas 
idag göra val i premiepensionen. 

De flesta anställda har även 
tjänstepension där det finns ett 
stort antal komplexa val som 
måste göras. Vikten av att spara 
av dina skattade pengar predikas 
högljutt. 

Myndigheterna försöker pu blicera 
generell och opartisk informa
tion på internet, men under
sökningar visar att hälften av 
befolkningen har svårt att förstå 
texter de läser. 

I en rådgivnings situation kän
ner kunden större förtroende för 
rådgivaren ju mindre kunden 
kan, och uppfattningen om vil
ken information som gick fram 
skiljer sig stort. 

Efterfrågan har varit stor vad 
gäller vägledning från en obero
ende part. Aktiespararna fyller 
detta tomrum.
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Aktieinvest 
– en unik handelsplattform
Aktieinvest är ett helägt dotter
bolag till Aktiespararnas Ser
vice aktiebolag, vilket i sin 
tur är ett helägt dotterbolag till 
Sveriges Aktiesparares Riksför
bund.

Aktieinvest står under Finans
inspektionens tillsyn och har 
tillstånd att bedriva värde
pappersrörelse, enligt lagen 
(2007:528) om värdepappers
marknaden, försäkringsförmed
ling enligt lag (2005:405) om 
försäkringsförmedling, samt 
tillstånd att bedriva pensions
sparrörelse (IPS) enligt lagen 
(1993:931) om individuellt 
pensionssparande. 

 Aktieinvests uppdrag finns 
utryckt i Aktiespararnas verk
samhetsidé som säger att 
förbundet skall erbjuda unika 
aktie handelstjänster för 
privatpersoner som vill 
spara framgångsrikt i 
aktier och känna sig 
trygga. Det skall ske 
genom att erbjuda ak
tiehandelstjänster som 
är anpassade till med
lemmarnas behov och 
Aktiespararnas Gyllene 
Regler. 

Aktieinvest riktar sig till den 
långsiktiga spararen och bland 
prioriterade målgrupper finns 
både mindre erfarna aktiespara
re liksom medlemmar i Sveriges 
Aktiesparares Riksförbund, mot 
vilka Aktieinvest erbjudande 
riktas. För Aktieinvest företags
tjänster utgörs målgruppen 
av noterade bolag samt andra 
bolag i behov av emittentservice 
av administrativ karaktär.

Aktieinvests mål är att göra 
kunden till en bättre och mer 
framgångsrik långsiktig sparare, 
bland annat genom att möj
lig  göra – och förenkla – ett 
sparande enligt Aktiespararnas 
Gyllene Regler:
• Sätt mål för ditt aktiesparande 

– var långsiktig
• Investera regelbundet

• Kontrollera riskerna
• Var försiktig med belåning
• Håll dig välinformerad
• Gör din egenanalys
• Sätt upp regler för när du skall 

omplacera

Se vidare på sidan 34 för ekono
misk redovisning.

Aktieinvest Fonder 
– Sveriges jobbigaste fond
Aktieinvest Fonder AB ägs av 
holdingbolaget Aktieinvest FK 
Holding AB, som ägs av Aktie
spararnas Serviceaktiebolag, vil
ket i sin tur är helägt av Sveriges 
Aktiesparares Riksförbund.

Aktieinvest Fonder AB står 
under Finansinspektionens 
tillsyn och har sedan våren 2014 
tillstånd att bedriva fondverk
samhet enligt lagen (2004:46) 
om värdepappersfonder.

Fondbolagets uppdrag är 
att förvalta fonder, för 
närvarande indexfon
den Aktiespararna Topp 
Sverige. Fonden har 
sedan 1999 möjliggjort 
för sparare att följa de 30 
mest omsatta aktierna på 
Stockholmbörsen. Fonden 
tar ett tydligt ägaransvar 

i enlighet med Aktie

utryckt i Aktiespararnas verk
samhetsidé som säger att 
förbundet skall erbjuda unika 
aktie handelstjänster för 
privatpersoner som vill 
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aktier och känna sig 
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Aktiespararnas Gyllene 
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Fondbolagets uppdrag är 
att förvalta fonder, för 
närvarande indexfon
den Aktiespararna Topp 
Sverige. Fonden har 
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för sparare att följa de 30 
mest omsatta aktierna på 
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tar ett tydligt ägaransvar 

i enlighet med Aktie
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spararnas policy för ägarstyr
ning, i syfte att bevaka andels
ägarnas intressen. Dessutom har 
fonden ett lågt avgiftsuttag. 

Sparande i fonden Aktiespararna 
Topp Sverige kan göras dels 
genom pensionssparande via 
Premiepensionssystemet, eller 
som direktägare, alternativt via 
distributörer som fondbolaget 
har samarbete med, bland annat 
systerbolaget Aktieinvest FK AB. 
Via distributörer kan sparandet 
sedan ske i dels traditionella 
aktie och fonddepåer eller via 
investerarsparkonton. 

Se vidare på sidan 35 för eko
nomisk redovisning.

Börs-SM
2014 var det 28 år sedan Börs
SM startade. BörsSM är den 
enda aktietävlingen i sitt slag 
och arrangeras av tidningen 
Aktiespararen i samarbete med 
Aktieinvest som administratör, 
Dagens Industri samt Nasdaq. 

Under 2014 har BörsSM ut
vecklats och förbättrats med nya 
tävlingsregler vilka träder i kraft 
i och med 2015 års tävlings
omgång. Förändringarna syftar 
till att arrangera en placer ings

tävling där den som skapar en 
klok portfölj vinner snarare än 
en tävling för att hitta nästa 
börsraket, något som stämmer 
bättre med Aktiespararnas Gyl
lene regler. 

Tävlingsportföljen ska nu inne
hålla nio aktier med insatsen 
500 kronor per aktie där inga 
omplaceringar får göras under 
tävlingsperioden. Dessutom har 
två nya tävlingsklasser införts – 
en för lag och en för alla under 

28 år, den så kallade Juniorklas
sen.

Vinnaren av BörsSM 2014 
vann 500 000 kr. Vinstpotten 
baseras precis som tidigare år 
på antal deltagande portföljer. 
Förutom en eventuell värde
ökning av aktieportföljen samt 
storvinsten får vinnaren tillsam
mans med etappvinnarna och 
vinnaren av Juniorklassen en 
unik resa till New York med 
med verkan vid en öppnings
ceremoni på Nasdaq.  
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Tidningen Aktiespararen
Aktiespararen är Nordens störs
ta aktie och fondmagasin med 
130 000 läsare och utkommer 
11 gånger per år. Aktiespararen 
vilar på tre ben; rådgivning, opi
nionsbildning och utbildning. 

Tidningen bjuder på intervjuer 
med näringslivets tungviktare, 
oberoende analyser, köp och 
säljråd, skatterådgivning samt 
allehanda information om den 
svenska marknaden för aktier, 
fonder och andra aktierelate
rade instrument. 

Den som läser Aktiespararen 
får därmed ökad kunskap om 
det mesta som rör sparande. 

Juridisk rådgivning om sparande 
Alla medlemmar i Aktiespararna 
kan kostnadsfritt vända sig till 
Sparexperterna och få hjälp 
med allt som rör sparrelaterade 
frågor. Oavsett om det gäller 
beskattning av noterade aktier, 
rekommendationer vid upp
köpserbjudande och frågor om 
tjänste eller premiepension kan 
Sparexperterna ge vägledning. 

Det går också att få svar på 
frågor som rör konsumenträtt 
samt kontakter med banker och 
myndigheter. Direkta placer
ingsråd ges dock ej. 

Mer information om tjänster
na inom sparande och pension 
finns under vinjetten Sparporta
len på www.aktiespararna.se.

Vi svarar även på frågor och 
hjälper till inför deklarationen. 
I tidningen Aktiespararen görs 
varje år en delarationsspecial 
med fokus på hur kapitalinkom
ster deklareras rätt.

Fondväljaren
Fondväljaren är ett unikt hjälp
medel som hjälper till att välja 
rätt fonder och ge vägledning för 
att undvika fallgroparna. Testa 
en fond och få ett klart besked 
ifall den är godkänd av Aktie
spararna. Guidning ges även om 
vilken fond som är lämplig att 
byta till, ifall den nuvarande inte 
blir godkänd. 

Hitta Kursvinnare i 90 dagar
Nya medlemmar får prova ana
lysprogrammet Hitta kursvinnare 
i 90 dagar, vilket är ett unikt 
aktieanalysprogram och ett ut
märkt hjälpmedel när det gäller 
att fatta beslut om aktie affärer. 

Internetbaserad 
Introduktions utbildning
För den som inte har möjlighet 
att gå en lärarledd kurs kan våra 
Internetbaserade kurser vara ett 
bra alternativ. 

Utbildningstillfällen och 
över 900 aktieträffar
Aktiespararna anordnar årligen 
över 900 aktieträffar och evene
mang runt om i Sverige för att 
ge våra medlemmar och andra 
placerare bättre beslutsunderlag 
i sina aktieaffärer. 

På evenemangen medverkar 
bland annat aktuella börsno
terade bolag och genomförs 
analyser av aktiemarknaden. 
Där finns även intressanta semi
narier och paneldebatter. 

Förmånliga försäkringar
Medlemmar i Aktiespararna 
erbjuds även trygga och pris

värda medlemsförsäkringar för 
bil, villa, fritidshus, hem, husbil, 
husvagn, släpvagn, fritidsbåt och 
olycksfall. 

Förutom extra förmåner er
bjuds rabatter med upp till 20 
procent. 

Förmånliga priser 
på hotellövernattning
Aktiespararnas medlemmar får 
rabatt på hotellövernattningar 
hos Elite Hotels. Den som 
även blir medlem i Elite Hotels 
gästprogram blir dessutom au
tomatiskt uppgraderad till nivå 
Silver. 

Rabatter på affärstidningar
Medlemmar i Aktiespararen kan 
vid prenumeration få rabatt på 
följande affärstidningar: Affärs
världen, Börsveckan, Dagens 
industri, Computer Sweden, 
Stockpicker Newsletter och 
Veckans Affärer.

Förmånliga priser på aktie- 
och fondhandel
Aktiespararnas medlemmar får 
i vårt eget värdepappersbolag, 
Aktieinvest, extra förmånliga 
priser med höga rabatter på 
aktiehandel. Hos Aktieinvest 
kan man spara i aktier, fonder 
och färdiga aktie och fondport
följer.  

FÖRMÅNER

Medlemsförmåner 
värda 9 378 kronor

19

På evenemangen medverkar 

Där finns även intressanta semi

och färdiga aktie och fondport
följer.  
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I anslutning till förbundets 
40årsjubileum år 2006 instifta
des Aktiespararnas Utbildnings
fond med ett kapital om totalt 
15 miljoner kronor. Avsikten var 
att detta kapital skulle dispone
ras under tio år till utbildnings
projektet Ung Privatekonomi. 
Vid styrelsens novembermöte år 
2013 beslutades dock att utbetal
ningstiden skulle förlängas till 
och med år 2017 med bibehållen 
ursprunglig ram. 

Fondens uppdrag är att främja 
och direkt eller indirekt bedriva 
utbildning inom ämnet privat
ekonomi och sparande, med 
särskild inriktning på aktier och 
aktiefonder, med syfte att öka 
kunskaperna inom ämnet bland 
Sveriges gymnasieungdomar. 

 
Aktiespararna, Svenska Fond
handlareföreningen, Fondbo
lagens Förening, NASDAQ 
Stockholm och Unga Aktie spa
rare står bakom projektet Ung 
Privat ekonomi. Samordningen 
av projektet sker via stiftelsen 
Aktiefrämjandet. Flera börs
bolag stödjer dessutom projektet 
ekonomiskt. 

Unga Aktiesparare driver Ung 
Privatekonomis dagliga verk
samhet som går ut på att unga 
medarbetare informerar, utbil
dar och inspirerar gymnasie
ungdomar att komma igång med 
ett eget sparande och sköta sin 
privatekonomi. 

 
Under läsåret 2013/2014 utbildade 
projektets informatörer drygt 
20 000 av Sveriges gymnasie
elever. En stor majoritet av elev

erna ansåg att föreläsningen 
ökade deras kunskapsnivå 
inom ämnet privatekonomi 
och sparande. Därtill är 1 350 
lärare anslutna till projektet där 
de får tillgång till olika typer av 
material som kan användas som 
hjälpmedel i undervisningen 
kring ekonomiämnet. 

Bland annat går ett mycket 
uppskattat ekonomiquiz ut till 
de anslutna lärarna varje vecka 
där eleverna på ett roligt sätt lär 
sig mer om näringsliv, börs och 
politik. 

En av projektets största kommu
nikationskanaler är hemsidan, 
www.ungprivatekonomi.se. 
På webbplatsen finns inspire
rande och informativa texter 
till för fogande för den som är 
intresserad av att vilja veta mer 
om privatekonomi och även 
användbar information för att 
komma igång med sitt sparande. 
Texterna är utformade för att 

kunna passa så väl elever som 
lärare i utbildningssyfte. 

Under år 2008 tog Ung Privat
ekonomi fram en egenproduce
rad lärobok för att sprida kun
skap även efter föreläsningen. 
Boken har blivit mycket väl 
mottagen av både elever, lärare 
och andra intressenter. 

En revidering sker varje år 
och i årets nytryckning, som 
genomfördes under sommaren 
2014, lades fokus på modern 
layout, ny grafisk profil och 
informations uppdatering i linje 
med tiden. 

För den dagliga verksamheten 
inom Ung Privatekonomi an
svarar verksamhetschef Jennifer 
Ström.  

UNG PRIVATEKONOMI 

Informerar, utbildar
och inspirerar unga

lärare anslutna till projektet där 
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LEGALA DELEN AV ÅRSREDOVISNINGEN

Vision
Ett medlemskap i Aktiespararna skall vara det självklara valet 
för alla som är intresserade av aktier, aktiefonder och aktie
relaterade instrument.

Förbundet skall vara den naturliga mötesplatsen för denna 
grupp, såväl fysiskt som virtuellt.

Mission
Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt 
och samhällsnyttigt aktiesparande.

Verksamhetsidé
Vår idé är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett fram
gångsrikt aktie sparande genom att:
• Driva utvecklingen för en bättre aktieägarmiljö.
• Med hög kompetens och oberoende vara den främsta före

trädaren och lobby organisationen för att förbättra ägarmiljön 
för sparande i aktier och aktie relaterade instrument.

• Erbjuda säker och objektiv kunskap, information och råd
givning.

• Med ett brett utbildningserbjudande, relevant information 
och ett starkt nätverk av aktiesparare förbättra medlem
marnas möjlighet att bli framgångsrika aktiesparare, oavsett 
kunskapsnivå.

• Erbjuda unika tjänster för aktie handel och investeringsbeslut 
och göra det billi gare och enklare att bli en framgångsrik 
aktiesparare.
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Styrelsen och verkställande 
direktören i Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund med organisations-
nummer 857202-1593 avger här-
med årsredovisning och koncern-
redovisning för räkenskapsåret 
2014.

Ändamål
Sveriges Aktiesparares Riksför
bund (Aktiespararna) stadgar 
antogs av årskongressen 21 april 
2012. Enligt § 1 ska Aktiesparar
na vara en oberoende intresse
organisation för enskilda som 
sparar eller vill främja sparande 
i marknads noterade aktier, 
aktiefonder och andra aktie
relaterade värdepapper. 

Förbundets uppgift är att för 
medlemmarna skapa bästa möj
liga förutsättningar för sparande 
i marknadsnoterade aktier, 
aktiefonder och andra aktie
relaterade instrument.

Allmänt om verksamheten
Sveriges Aktiesparares Riksför
bund är en ideell förening för 
privatpersoner som vill för
bättra sina förutsättningar att bli 
framgångsrika i sitt aktie och 
fondsparande. Föreningen hade 
65 848 (62 082) medlemmar vid 
utgången av 2014 vilket innebär 
att förbundet fortsätter att öka 
medlemsantalet. 

Genom medlemskapet tillhan
dahåller föreningen utbildning, 
aktieträffar, böcker, tidningen 
Aktiespararen, hemsidan www.
aktiespararna.se, nyhetsbrev 
samt aktiejuridisk rådgivning. 

Aktiespararna bevakar för 
medlemmens räkning den 

enskilde aktieägarens intressen 
gentemot marknaden, bolagen, 
stor ägare och finansindustri. Vi
dare erbjuds medlemmen aktie 
och fondhandelstjänster genom 
dotterdotterbolaget Aktieinvest.

Väsentliga händelser under året
2014 kännetecknas av en jämn 
och stark börsutveckling med få 
sättningar till följd av finansiell 

oro. Världens centralbanker 
fortsatte använda penningpolitik 
i form av låga räntor och obli
gationsköp för att stimmulera 
ekonomin. Detta ser ut att ha 
lyckats i USA där vissa stimu
lanser tagits bort och räntehöj
ningar aviserats. Inom EU och i 
Japan har dock inte åtgärderna 
givit något tydligt resultat. De 
låga räntorna är en viktig delför
klaring till den goda börsutveck
lingen. Nära 70 (28) bolag har 
noterats på Nasdaq och First 
North under året. Nettosparan
det i aktier fortsätter till stor del 
att ske i fonder och pensioner.

Under året har medlemstalet va
rierat mellan 62 082 och 65 848. 
Per 20141231 hade förbundet 

65 848 (62 082) medlemmar. 
Medlemsintäkterna i förbundet 
uppgick till 21,9 (21,0) mnkr.

Aktiespararnas försäljning av 
utbildningar, analysprogram
varor och böcker uppgick till 8,2 
(6,1) mnkr. Under året deltog 
cirka 1 000 personer i centralt 
anordnade utbilningar. Antalet 
användare av analysprogram
varan Hitta kursvinnare uppgick 
i slutet av 2014 till cirka 5 000 
(5 000).

Indexfonden Aktiespararna 
Topp Sverige bedrivs fr.o.m. den 
1:a juli som en egen enhet skild 
från Aktieinvest FK AB. Fondens 
nettoflöde var –3 (126) mnkr 
och det förvaltade kapitalet 
ökade till 2 307 (2 035) mnkr. 
Fonden hade ett TKA på 0,31 
(0,31) procent. 

Kongress
Förbundets kongress 2014 
hölls i Karlstad och lokalavdel
ningen bidrog starkt till att 
arrangemanget blev lyckat. Vid 
kongressen omvaldes Thomas 
Ahlandsberg och Per Löjdquist 
som styrelseledamöter. 

Till ny ledamot av styrelsen 
utsåg kongressen Cecilia Gunne, 
Lidingö. 

Affärsutveckling
För att möjliggöra nya satsningar 
och vidareutveckla befintliga 
tjänster och produkter anställ
des i augusti en chef för affärs
utveckling. Under hösten har 
samordning mellan Aktiesparar
na, Aktieinvest och Aktie invest 
Fonder varit prioriterat och lett 
till uppstart av flera gemen

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Medlemsintäk
terna i förbundet 
uppgick till 21,9 
(21,0) mnkr.

Ska skapa de bästa 
förutsättningarna
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samma projekt. Lanseringen av 
det nya medlemserbjudandet 
och uppstart av ett CRM samt 
Marketing Auto mationprojekt 
har också varit i fokus under 
hösten 2014. 

Aktiespararnas starka räckvidd 
med tidning, webb och event 
har under 2014 fungerat som 
ett bra stöd till vårt medlems
erbjudande där rekryter ingen 
under året ökat. Nya ingångar 
för medlemsrekrytering har 
skapats där webb stått för 60 
procent av nyrekryteringen. 

Den personliga värvningen 
tog även nya höjder 2014 med 
en ökning på närmare 40 pro
cent – mycket tack vare ökade 

marknads föringsinsatser såsom 
värvartävlingar med nya upp
skattade värvarpremier samt 
etableringen av en tydlig och 
överskådlig undersida på web
ben, där all information med 
fokus på värvning samlats. 

Ekonomi 
Koncernredovisningen om
fattar Sveriges Aktiesparares 
Riks förbund med helägda 
dotter företagen Aktiespararnas 
Intresse AB, Aktiespararnas Ser
vice AB, dotterdotterföretagen 
Börs NM AB, Aktieinvest FK AB 
och Aktieinvest FK Holding AB 
samt Aktieinvest FK Holding 
AB:s dotterföretag Aktieinvest 
Fonder AB. 

Aktieinvest dotterföretag De
po nova AB samt Aktiespararnas 
Intresse AB bedrev ingen verk
samhet under 2014. 

Koncernens intäkter uppgick till 
93,0 (85,3) mnkr och rörelse
resultat förändrades marginellt 
till –15,3 (–15,2) mnkr. Koncer
nens resultat efter finansiella 
poster var 3,0 (–3,7) mnkr. Kon
cernens resultat efter skatt var 
2,0 (–3,6) mnkr.

 Förbundets intäkter uppgick 
till 25,7 (24,8) mnkr. Förbundets 
resultat efter finansiella poster 
uppgick till 1,8 (2,4) mnkr, varav 
3,1 (1,5) mnkr avser kapitalvin
ster. Motsvarande kapitalförlus
ter uppgick till 0,4 (0,0) mnkr på 
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Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång

• 2015-01-26 Jenny Lerby anställdes som 

ekonomichef för Sveriges Aktiesparares 

Riksförbund.

• 2015-02-18 Andreas Serrander avgick som VD 

för Aktieinvest FK AB (anställd 2006-01-02).

• 2015-02-19 Therese Lundstedt tillträdde som 

VD för Aktie invest FK AB.

sålda värde papper. Förbundets 
resultat efter skatt uppgick till 
1,0 (2,3) mnkr. 

Servicebolagets intäkter 
uppgick till 23,0 (17,0) mnkr. 
Servicebolagets resultat efter 
finansiella poster uppgick till 
–0,3 (11,2) mnkr varav 12,2 
(8,5) mnkr avser kapitalvinster 
samt motsvarande kapitalför
luster –0,3 (–2,1) mnkr på sålda 
värdepapper. Servicebolagets 
resultat efter skatt uppgick till 
0,1 (–6,8) mnkr.

Aktieinvest intäkter uppgick 
till 44,5 (45,9) mnkr och rörel
seresultatet uppgick till 1,7 (5,0) 
mnkr. Aktieinvest resultat efter 
skatt uppgick till 1,9 (3,4) mnkr.

Koncernens likvida medel uppgick 
vid årsskiftet till 29,6 (33,5) 
mnkr. Förbundets och Service
bolagets likvida medel uppgick 
vid årsskiftet till 18,8 (16,0) 
mnkr. Aktieinvest likvida medel 
uppgick till 7,2 (14,9) mnkr. 
Det egna kapitalet i koncernen 
ökade från 125,5 mnkr 2013 till 
127,5 mnkr 2014.

 Värdet av koncernens värde
pappersplaceringar var vid 
årsskiftet 127,9 (132,6) mnkr. En 
finanskommitté under överin
seende av styrelsen har utsetts 
för att ta hand om Förbundets 
och Servicebolagets finansiella 
tillgångar. 

En kapitalförvaltnings in struk
tion, fastställd av För bundets 

och Servicebolagets styrel
ser, utgör grund för finans
kommitténs arbete.

Detta är första gången för
bundet tillämpar BFNAAR 
2012:1 Årsredovisning och 
koncern redovisning (K3).

I och med övergången 
till BFNAR 2012:1 (K3) har 
följande redovisningsprin
ciper ändrats i jämförelse 
med tidigare år. Före taget 
har omrubricerat leasing 
på bilar till finansiell 
leasing. 

I övrigt har koncernen 
inte identifierat några pos
ter som kräver omräkning 
enligt BNFR 2012:1.

Resultatdisposition (belopp i tkr)
Ändamålsbestämda medel 5 777
Balanserat resultat 1 238
Årets resultat 1 023
Summa 8 038

Styrelsen föreslår följande dispositioner
Ändamålsbestämda medel 5 777
Balanseras i ny räkning 2 261
Summa 8 038

Totalt eget kapital i koncer
nen uppgår till 127 510 tkr. Fria 
reserver uppgår till 121 733 tkr. 
Beträffande koncernens och för
bundets resultat och ställning i 
övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat och balansräkningar, 
kassaflödesanalyser samt till
läggsupplysningar.  

Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 2010
Belopp i tusen kronor
Nettoomsättning 92 966 85 275 87 164 85 364 78 104
Rörelseresultat (före boksluts-
dispositioner och skatt)

–15 322 –15 245 –18 348 –19 104 –18 749

Resultat e. finansiella poster 3 021 –3 728 –3 940 –1 240 55
Balansomslutning 173 427 175 824 182 156 185 844 194 557
Soliditet (1) 74 % 71 % 71 % 72 % 69 %
Avkastning på eget kapital (2) 2 % –3 % –3 % –1 % –1 %
Avkastning på totalt kapital (3) 2 % –2 % –2 % –1 % 0 %
Medelantal anställda 67 66 67 64 62

(1) Justerat eget kapital/balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + 
obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatte skuld. (2) Årets resultat/genomsnittligt 
justerat eget kapital. (3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader)/
genomsnittlig balansomslutning.
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Belopp i tusen kronor 2014 2013 2012 2011 2010
Ur resultaträkningen
Rörelsens intäkter 25 688 24 789 28 597 28 845 26 765
Rörelsens kostnader –27 573 –24 543 –31 543 –28 082 –28 918
Rörelseresultat före finasiella intäkter & kostnader –1 885 246 –2 946 763 –2 153
Finansnetto 3 636 2 168 2 594 2 015 1 612
Resultat före skatt 1 751 2 414 –352 2 778 –541
Skatt –728 –162 –510 –379 –300
ÅRETS RESULTAT 1 023 2 252 –862 2 399 –841

Ur balansräkningen
Likvida medel 2 184 3 417 3 301 3 101 3 524
Övriga omsättningstillgångar 2 583 2 285 3 495 4 589 3 824
Aktier och andelar 40 993 41 540 49 514 47 051 45 205
Övriga anläggningstillgångar 156 243

Summa tillgångar 45 916 47 485 56 310 54 741 52 553

Kortfristiga skulder 25 810 27 893 37 198 29 905 29 877
Avsättningar/Långfristiga skulder 9 455 12 579 14 351 19 213 19 452
Eget kapital 10 651 7 013 4 761 5 623 3 224

Summa skulder och eget kapital 45 916 47 485 56 310 54 741 52 553

Medelantal anställda 21 20 21 21 22
Summa löner 8 255 7 396 8 933 6 927 7 374

Femårsöversikt för Förbundet

Belopp i tusen kronor 2014 2013 2012 2011 2010
Ur resultaträkningen
Rörelsens intäkter 92 966 85 275 87 164 85 364 78 104
Rörelsens kostnader –104 209 –97 731 –102 608 –101 747 –94 040
Rörelseresultat före avskrivningar –11 243 –12 456 –15 444 –16 383 –15 936
Avskrivningar –4 079 –2 789 –2 904 –2 721 –2 813
Rörelseresultat före finasiella intäkter & kostnader –15 322 –15 245 –18 348 –19 104 –18 749
Finansnetto 18 343 11 517 14 408 17 864 18 804
Resultat före skatt 3 021 –3 728 –3 940 –1 240 55
Skatt -998 108 –633 –9 –969
ÅRETS RESULTAT 2 023 –3 620 –4 573 –1 249 –914

Ur balansräkningen
Likvida medel 29 606 33 498 21 903 24 827 34 609
Övriga omsättningstillgångar 37 133 32 933 34 117 34 229 32 911
Aktier och andelar 85 577 87 376 105 008 106 835 108 369
Övriga anläggningstillgångar 21 111 22 017 21 128 19 953 18 668

Summa tillgångar 173 427 175 824 182 156 185 844 194 557

Kortfristiga skulder 31 591 35 224 36 125 30 467 37 264
Avsättningar/Långfristiga skulder 11 713 15 113 16 924 21 692 22 359
Eget kapital 130 123 125 487 129 107 133 685 134 934

Summa skulder och eget kapital 173 427 175 824 182 156 185 844 194 557

Medelantal anställda 67 66 67 64 62
Summa löner 32 977 31 642 31 866 28 818 27 767
Antal medlemmar 65 848 62 082 61 624 64 720 70 244

Femårsöversikt för koncernen
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Ny ledningsgrupp
Den 1 augusti togs tjänsten som 
chef för medlemskommunika
tion bort och varje verksamhets
område blev direkt underställda 
VD. Koordination med Unga 
Aktiesparare och Aktieinvest 
sker från och med augusti i en 
koordinationsgrupp. I samband 
med organisationsförändringen 
anställdes Therese Lundstedt 
den 11 augusti som chef för 
affärs utveckling. 

Under året har ledningsgrup
pen vidgats och utgörs nu av 
50 procent kvinnor. HR, affärs
utveckling och ITinfrastruktur 
är numera representerat i led
ningsgruppen. 

Det är dags för generations
skifte vad gäller rollen som 
ekonomichef. Jan Matti anställ
des 1987 och har i och med det 
tjänstgjort i 27 år hos förbundet. 
Jenny Lerby anställdes i januari 
2015 och tar nu över tjänsten 
som ekonomichef. 

Lokaler
Den 11/4 flyttade kansliet till 
Sveavägen 151. Flytten till nya 
fräscha lokaler blev en succé. 
Att sitta på ett plan har skapat 
nya möten och sätt att kommu
nicera. Sammanhållningen mel
lan de olika verksamhetsområ
dena har stärkts och det märks 
tydligt att de anställda trivs. 

I samband med flytten gjordes 
en översyn beträffande kansliets 
interna serviceavtal (printrar, 
städ och övrig lokalvård). 

Policys
Ett antal nya interna policys, 
diskrimineringsplan samt en 
krishanteringsplan har tagits 
fram under året.

Förbundets och Servicebolagets 
personal 
Antalet anställda uppgick vid 
året slut till 37 personer. Av 
dessa har 38 procent högskole 
eller universitetsutbildning.

Personalen har fri hälsovård 
och erbjuds subventionerade 
träningsmöjligheter.

Personalhandbok och diskri
mineringsplan finns.

Medelantal anställda för förbundet 
och servicebolaget

2014 2013
Medelantal anställda 37 37
– varav kvinnor, % 46 49

Genomsnittligt antal anställningsår
Förbundet 10,1 11,0
Servicebolaget 5,4 7,7

Medelantal anställda för Aktieinvest
Medelantal anställda 29 29
– varav kvinnor, % 55 57

Genomsnittligt antal anställningsår
Aktieinvest 6,6 7,6

HR & ADMINISTRATION

Ny ledningsgrupp 
och nya lokaler
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Årskongressen 2014
Lördagen den 26 april öppnade 
förbundsordförande Johan Flod
ström Aktiespararnas kongress i 
Karlstad, den 48:e i ordningen. 
Kenneth Johansson, landshöv
ding i Värmland, utsågs att leda 
årsmötesförhandlingarna. 

 

Styrelse
Thomas Ahlandsberg och Per 
Löjdquist omvaldes. Till ny leda
mot av styrelsen utsåg kongres
sen Cecilia Gunne, Lidingö. 
Samtliga val avsåg två år. 

Till 2015 års kongress kvar
stod dessutom ordföranden 

Johan Flodström, Stockholm, 
Mats Ekberg, Uddevalla, Inger 
Eriksson, Gällivare, Ingemar 
Gustafsson, Helsingborg, Ker
stin Hällgren, Östersund/Ås, 
Carl Johan Högbom, Stockholm, 
Lars Milberg, Ystad och Ulrika 
Sandborg, Stockholm.

BESLUTANDE ORGAN
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Unga Aktiesparare utsåg sin ord
förande Johanna Petersson, 
Stockholm, och vice ordförande 
Johan Janson, Stockholm, till 
ungdomsförbundets represen
tanter i förbundsstyrelsen. 

Styrelsen sammanträdde sex 
gånger under året. Sekreterare i 
förbundsstyrelsen och arbetsut
skottet var Eva Wahl Jälmestål.

Styrelsens arbetsutskott
Styrelsens arbetsutskott har 
främst till uppgift att bereda 
ärenden som ska behandlas av 
förbundsstyrelsen samt hand
lägga ärenden som styrelsen 
delegerar till arbetsutskottet. 

I styrelsens arbetsutskott 
ingår Johan Flodström, ord
förande, Carl Johan Högbom, 
vice ordförande, Inger Eriksson, 

Thomas Ahlandsberg och Ulrika 
Sandborg, med förbundets VD 
Carl Rosén som föredragande. 
Arbetsutskottet sammanträdde 
fem gånger under året.

Styrelse och revisorer i Aktie-
spararnas dotterföretag
Sedan 2007 tillämpas en perso
nalunion mellan servicebolagets 
och förbundets styrelse. Service
bolagets styrelse sammanträdde 
sex gånger under året.

Revisorer i Förbundet, valda 
av kongressen, och Servicebola
get är auktoriserade revisorerna 
Elisabeth Raun och Jesper Nils
son, med revisorssuppleanter 
auktoriserade revisorerna Jens 
Karlsson för Elisabeth Raun och 
Nilla Rocknö för Jens Karlsson, 
samtliga Ernst & Young. 

Svante Nylén avgick som re
visor i augusti 2013 och ersattes 
då av Lars Olov Stéen.

I Aktieinvest FK AB var Håkan 
Gartell ordförande till och med 
juni 2014. Därefter valdes Carl 
Rosén som ordförande. Leda
möter är Suzanne Grenz, Johan 
Johansson, Stefan Mahlstein, 
Thomas Ahlandsberg, Mauritz 
Sahlin, Lars Milberg och Carl
Johan Högbom som invaldes i 
juni 2014 samtidigt som Maurtiz 
Sahlin lämnade styrelsen. An
dreas Serrander är VD. Styrelsen 
sammanträdde sju gånger under 
2014.

Revisorer i Aktieinvest är 
revisionsfirman Ernst & Young 
med Jesper Nilsson som huvud
ansvarig.  

Övriga ledamöter

Johan Flodström
Stockholm,  
född 1945.
Ordförande. 
Invald 1992.

Arbetsutskottet

Inger Eriksson
Gällivare,  
född 1949.
Invald 1999.

Carl Johan Högbom
Stockholm,  
född 1957.
Vice ordförande.
Invald 2011.

Thomas Ahlandsberg
Sundsvall,  
född 1958.
Invald: 2008.

Mats Ekberg
Uddevalla,  
född 1959.
Invald 2005.

Ingemar  
Gustafsson 
Helsingborg,  
född 1939.
Invald: 2009.

Ulrika Sandborg
Stockholm, 
född 1962.
Invald: 2013.

Johanna  
Petersson
Stockholm,  
född 1985.
Invald: 2013 
som Unga 
Aktiesparares 
representant.

Kerstin Hällgren
Ås,  
född 1945.
Invald: 2011.

Lars Milberg 
Ekerö,  
född 1959.
Invald: 2009.

Cecilia Gunne 
Lidingö,  
född 1951
Invald: 2014

Johan Janson
Stockholm,  
född 1987.
Invald: 2011 
som Unga 
Aktiesparares 
representant.

Per Löjdquist 
Göteborg,  
född 1949
Invald: 2012.

VD, Carl Rosén, 
föredragande  
i styrelsen 
Stockholm,  
född 1959.
VD, Aktie- 
spararna sedan 
september 2012.

Presentation av styrelsen i SARF, SAB och AU
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Valberedning
Till ordinarie ledamöter i Aktie
spararnas valberedning utsågs 
vid årskongressen Gunnar 
Ewetz (sammankallande), Kjell 
Gunnarsson (region Syd),  
Christer Martinsson (region 
Väst), Asta Ryman (region Öst) 
och Morgan Ricknell (region 
Nord).

Till suppleanter i valbered
ningen utsågs Anders Persson 
(region Syd), Dag Källvik (re
gion Väst), Rolf Egil Bergström 
(region Öst) och Roger Svensk 
(region Nord).

Kommitté- och utskottsstruktur 
Arbetet inom Aktiespararna ini
tieras och bereds delvis genom 
olika kommittéer. I samtliga 
kommittéer ingår representanter 
från förbundsstyrelsen. 

Bolagskommittén
Behandlar ärenden som rör de 
noterade bolagens stämmor, 
emissioner och övriga affärer, 
aktiebolagsrättsliga frågor samt 
enskilda aktieägares mellan
havanden med bolag och fond
kommissionärer. Styrelsen har 
delegerat beslutanderätten till 
kommittén avseende sådana 
ärenden.

Ordförande är Johan Flod
ström.

Stadgekommittén
Behandlar på uppdrag av styrel
sen frågor om Aktiespararnas 
stadgar och föreslår styrelsen 
sådana stadgeändringar som ska 
framläggas på årskongressen.

Ordförande är Lars Milberg.

Medlemskommittén
Kommittén är ett stöd till orga
nisationen i frågor kopplade till 
den lokala verksamheten. 

Kommittén svarar även för 
stöd vid frågor som rör med
lemsrekrytering, medlemsvård, 
medlems förmåner och mark
nadsföring. 

Inom utbildningsområdet 
ryms också utveckling av kurs
erbjudanden, litteratur och 
analysprogramvaran Hitta Kurs
vinnare.

Ordförande är Inger Eriksson.

Finanskommittén
Dess uppgift är att i enlighet 
med fastställd kapitalförvalt
ningsinstruktion långsiktigt 
förvalta tillgängliga medel. 

Styrelsen har delegerat be
slutanderätten till kommittén 
avseende omplaceringar och 
förvaltning inom ramen för en 
fastställd instruktion.

Ordförande är Johan Flod
ström.

Revisionsutskottet
Svarar för beredningen av sty
relsens arbete med att kvalitets
säkra bolagets finansiella rap
portering.

Ordförande är Kerstin Häll
gren.

Ersättningsutskottet 
Uppgiften är att med VD för
handla om dennes anställnings
villkor och att förelägga styrel
sen förslag samt att tillsammans 
med VD dra upp riktlinjer för 
ledningsgruppens anställnings
villkor. 

Utskottet består av styrelsens 
ordförande samt styrelsens vice 
ordföranden.  

VALBEREDNING, KOMMITTÉER OCH UTSKOTT
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Målet för Aktiespararnas kapi
talförvaltning är att genom 
ränta och utdelningar finansiera 
koncernens verksamhet och 
genom avkastning på värde
pappersportföljen säkerställa 
vårt oberoende.

Kapitalförvaltningen blev en 
viktig del av Aktiespararnas 
finansiering i samband med att 
organisationen år 2000 avytt
rade det lönsamma Aktiespar 
Fondkommission till det som 
senare kom att bli Avanza. 

Den årliga resultatförstärk
ning som Aktiespar Fondkom
mission hade bidraget med 
byttes då mot ett större förvaltat 
kapital.

Beslutsordning och inriktning
Inriktningen av förvaltningen 
skall i huvudsak utgå ifrån 
Aktie spararnas Gyllene Regler 
och följa den kapitalförvalt
ningsinstruktion som förbunds
styrelsens och servicebolagets 
styrelse fastställer. 

Finanskommittén har ansva
ret för att instruktionerna följs. 
Förbundets ordförande Johan 
Flodström är ordförande i Fi
nanskommittén. 

Övriga ledamöter är förbunds
styrelseledamoten Ingemar 
Gustafsson, före detta förbunds
styrelseledamoten Johan Johans
son, förbundets VD Carl Rosén, 
tidigare aktie och fondchef i 
Handelsbanken Peter Engdahl 
samt tidningen Aktiespararens 
chefredaktör Agnetha Jönsson. 

Finanskommittén har under 
2014 genomfört 10 protokoll
förda möten.

Årets förvaltningsresultat
Förbundets och Servicebolagets 
totala placeringar som förvaltas 
av finanskommittén uppgick vid 

årets utgång till 139,3 (140,4) 
mnkr. Under 2014 gjordes 15,5 
(18,2) mnkr i uttag från finans
förvaltningen för att täcka 
verksamhetens övriga behov. 
Innehavet i Avanza minska
des under året från 60 000 till 
35 573 aktier. 

Räntebärande placeringarna 
har varierat mellan 9,1–21,5 
mnkr. Placeringarna har utgjorts 
av företagscertifikat och ränte
placeringar

Nettot av realiserade värde
pappersaffärer, exklusive ränta 
och utdelningar, var 14,9 (7,9) 
mnkr under 2014.  

Portföljen viktig del 
av finansieringen

AKTIESPARARNAS KAPITALFÖRVALTNING

Anskaffningsvärdet av våra finansiella tillgångar uppgick vid årsskiftet till 99,5 mnkr. 
De finansiella tillgångarna hade vid samma tidpunkt ett marknadsvärde om 139,3 mnkr.
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Förvaltningen 
skall i huvud 
sak utgå ifrån  
Aktie spararnas 
Gyllene Regler.
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Styrelse och ledning fastställer 
lämplig risknivå för Aktiesparar-
koncernen. Risknivån säkerställs 
genom intern kontroll i form av 
rutiner och riktlinjer.

Den största risken för en opi
nionsdrivande verksamhet är 
att förbundet inte upplevs som 
trovärdigt eller har legitimitet att 
verka och uttala sig på uppdrag 
av förbundets medlemmar. 

Trovärdigheten får inte ifråga
sättas eller skadas genom olag
ligt eller oetiskt handlande av 
styrelseledamöter, ledning eller 
anställda.

För att minska risken för att 
felaktig information lämnas har 
processer etablerats för att bättre 
samordna den externa kommu
nikationen mellan talesmän och 
kommunikatörer för förbundet. 

Kompetensutveckling av före
trädare och talesmän genomförs 
för att säkra kvalitetsnivån. 
Vidare informeras löpande all 
personal och förtroendevalda.

För att minimera risken för krav 
och anspråk på grund av felak
tiga investeringsråd förmedlas 
information enbart genom 
tidningen Aktiespararen, www.
aktiespararna.se samt nyhets

brevet och skall utgöra underlag 
för medlemmens eget beslut 
om eventuella köp eller försälj
ningar.

Förbundets finansiella risker 
hanteras genom långsiktigt bud
getarbete och en kapitalförvalt
ning som följer en utarbetad 
förvaltningsinstruktion. 

Denna instruktion omprövas 
årligen. Aktiespararnas exponer
ing mot aktiemarknaden är stor 
vilket ställer höga krav på likvi
diteten. Både rörelsens intäkter 
och resultatet av förvaltningen 
påverkas av aktiemarknadens 
utveckling. 

Aktiespararna har att arbeta mot 
två trender i samhället, antalet 
direktägare av aktier sjunker 
successivt samtidigt som privat
personers vilja att organisera 
sig genom föreningar minskar. 
Medlemsantalet utgör en viktig 
intäktsgrund varför förmågan 
att attrahera nya och samtidigt 
behålla nuvarande medlemmar 
är två kritiska faktorer. 

Antalet medlemmar har också 
stor betydelse för förbundets le
gitimitet. Ett minskat intresse för 
aktier som sparform, och viktiga 
strategiska ställningstaganden 
kan påverka medlemstillström
ningen samt förnyelsegraden 
och därmed intäkterna.  

VERKSAMHETENS RISKER

Trovärdigheten
får inte ifrågasättas

Kompetensut
veckling genom
förs för att säkra 
kvalitetsnivån.
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Verksamhetens utveckling
Aktieinvest strävar efter att
göra sina kunder till bättre och 
mer framgångsrika långsiktiga 
sparare. Det sker bland an
nat genom att möjliggöra ett 
sparande enligt Aktiespararnas 
Gyllene Regler och genom att 
göra aktiesparandet enklare och 
mer tillgängligt. 

Det sistnämnda exempelvis 
genom den unika spartjänsten 
PortföljSpar och genom spa
rande på Invester ingssparkonto 
(ISK).

Under slutet av 2013 lanserades 
en första betaversion av Aktie
invests nya Internettjänst. 
Funktionaliteten var vid första 
lanseringen kraftigt begränsad 
men innehöll bland annat sam
manställning över innehav på 
befintliga depåer tillsammans 
med graf över utvecklingen. 

Den nya Internettjänsten är 
helt responsiv och anpassar sig 
efter skärmstorlek, vilket tillåter 
en bra användarupplevelse på 
vanlig datorskärm likväl som på 
en smartphone. 

Under 2014 har sedan ny funk
tionalitet, som till exempel fond
information, sök och filtrering 
samt fördjupad bolagsinforma
tion, droppats ut kontinuerligt.

Investeringssparkontot (ISK), 
som lanserades 2012 och som 
för de allra flesta är den bästa 
sparformen för ett långsiktigt 
aktiesparande och där både 
köp och försäljningar kan göras 
utan kapitalvinstskatt, fortsatte 
att växa i popularitet hos Aktie

invest också under 2014. Över 
80 procent av alla nyöppnade 
depåer hos Aktieinvest under 
året var Investeringssparkonton. 

Av dessa var drygt 25 procent 
i kombination med PortföljSpar, 
det vill säga den unika spartjänst 
där man sparar i enskilda aktier 
men där urval och omplacer
ingar sker helt automatiskt efter 
tidningen Aktiespararens tre 
olika modellportföljer. 

Investeringssparkonto och 
Portföljspar är en stark kombi

nation som passar den som vill 
spara i en egen aktieportfölj 
men inte vill lägga ned så myck
et tid på sitt sparande, ett väldigt 
enkelt och tillgängligt sparande i 
enskilda aktier.

Under året har aktieindexfonden 
Aktiespararna Topp Sverige 
flyttats från Aktieinvest FK AB 
till ett systerbolag Aktieinvest 
Fonder AB. Ett skäl till föränd
ringen är nya regler som medför 
att värdepappersbolag inte får 
äga värdepappersfonder. 

Fonden kommer även fort
sättningsvis i det nya bolaget ta 
ett tydligt ägaransvar i enlighet 
med Aktiespararnas policy för 
ägarstyrning och göra detta till 
låga avgifter.

Aktieinvests företagstjäns
ter erbjuder emittentservice, 
samarbetsprogram och anord
nar aktietävlingar. Aktieinvest 
emittentservice administrerade 
under 2014 cirka 140 (140) upp

AKTIEINVEST

Premiär för nya 
Internettjänsten

Investerings
sparkontot fort
satte att växa 
i populäritet.
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drag. I årets upplaga av Börs
SM arrangerades för 28:e året 
i rad och i årets upplaga deltog 
knappt 4 000 tävlings depåer. 
Vinnarportföljen ökade med 
inte mindre än 260 procent i 
värde under perioden. Under 
året öppnades, exklusive Börs
SM, nära 6 650 nya depåer. 

Ekonomi
Intäkterna påverkas av en fort
satt låg ränta, men tack vare den 
goda börsutvecklingen och den 
ökande kundaktiviteten ligger 
intäkterna i nivå med föregå
ende år. 

Rörelseintäkterna om 44 544 
(45 946) tkr har minskat med 
–3 (–1) procent jämfört med 
föregående år, vilket förklaras 
till stor del av ett minskat ränte
netto, men som motverkas av 
en ökad kundaktivitet samt ett 
stigande förvaltat kapital. 

Resultatet före bokslutsdis
positioner och skatt uppgick till 
1 662 (5 012) tkr. Årets resultat 
uppgick till 1 870 (3 432) tkr. 
Årets resultat påverkas av ett 
koncernbidrag till moderbolaget 
på 1 250 (4 400) tkr, efter avdrag 
för latent skatt om 275 (968) tkr 
påverkas balanserade vinst
medel med 1 870 (3 432) tkr.

Balansomslutningen uppgick 
till 58 425 (65 329) tkr, därtill 
kommer förvaltade medel för 
tredje mans räkning om 483 941 
(437 869) tkr. Av balansomslut
ningen utgör posten immateriel
la anläggningstillgångar 18 303 
(19 680) tkr. 

Det beskattade egna kapitalet 
uppgick vid årsskiftet till 40 433 
(39 538) tkr. Soliditeten uppgick 
till 82 (73) procent och bola
gets likviditet uppgick till 7 224 
(14 940) tkr. Bolaget har under 
året placerat medel i obliga
tioner uppgående till 8 030 (0) 
tkr för att uppfylla det under 
året nya regelverket avseende 
likviditet.

Kapitaltäckningskvoten upp
gick till 2,99 (2,55) och den total 
kapitalrelation uppgick till 23,95 
procent.  

Fondbolaget tog över förvalt
ningen av Aktiespararna Topp 
Sverige den 1 juli 2014 från 
syster bolaget 
Aktie invest FK 
AB då värde
pappers bolaget 
inte längre 
kunde förvalta 
fonden som 
ombildats 
till en 
UCITS
fond. Pen
sions myn digheten har som krav 
att fonder i deras sortiment skall 
vara UCITSfonder. 

Då cirka 70 procent av Fon
dens förvaltade kapital kommer 
från Pensionsmyndigheten blev 
en uppstart av ett nytt Fond
bolag en nödvändighet för att 
kunna fortsätta driva fonden.

Fondbolaget har idag två 
heltidsanställda personer, en 
förvaltare och en administrativ 
chef. Bolaget har outsourcat 
compliance och riskfunktio
nen. 

Ekonomi
Per den sista december 2014 
uppgick Aktiespararna Topp 
Sveriges förmögenhet till 2 307 
(2 035) mnkr och det totala 
nettoflödet uppgick under året 
till –3 (126) mnkr, varav 22,0 
(142) mnkr från Pensionsmyn
digheten. Fondens avkastning 
uppgick till 13,7 (25,0) procent 
samtidigt som dess referens
index OMXS30 uppnådde 
en avkastning om 9,9 (20,7) 
procent. 

Skillnaden förklaras främst 
av utdelningar från ingående 
aktier som indexet normalt inte 
justeras för. Avkastningen för 

OMXS30GI, som inkluderar 
utdelningar, uppgick till 14,0 

(25,5) procent. 
Årlig avgift, ex

klusive courtage, 
för fonden uppgick 
till 0,31 (0,31) pro
cent och fondens 
TotalKostnads

Andel (TKA) 
till 0,32 (0,31) 
procent. Fon
dens ”tracking 
error” mot 

OMXS30GI uppgick till 0,2 
procent. Nyckel talet anger hur 
mycket fondens avkastning 
historiskt har avvikit från sitt 
referens index och baseras på 
två års månadsavkastningar 
omräknade på helårsbasis. 

Fondbolaget hade under året för
valtningsintäkter om 3 272 (0) 
tkr. Efter avdrag för ersättning 
till distributörer kom förvalt
ningsintäkterna att summeras 
till 2 197 (0) tkr. Tillsammans 
med ränteintäkterna blev de 
totala intäkterna 2 200 (7) tkr 
för året.

Rörelsekostnaderna uppgick 
till 1 499 (3) tkr. Rörelseresul
tatet före bokslutsdispositioner 
och skatt uppgick till 701 (5) tkr. 
Årets resultat uppgick till 547 
(4) tkr. Årets resultat påverkas 
av ett koncernbidrag till moder
bolaget Aktieinvest FK Holding 
AB på 350 (0) tkr, efter avdrag 
för latent skatt om 77 (0) tkr på
verkas balanserade vinstmedel 
med 274 (4) tkr.

Balansomslutningen uppgick 
till 2 919 (1 275) tkr och det 
egna kapitalet uppgick till 1 547 
(1 274) tkr. Soliditeten uppgick 
till 53 (100) procent.  

Topp Sverige tar aktivt ägar-
ansvar gör spararnas röst hörd.

AKTIEINVEST FONDER

Topp Sverige  
– den jobbiga fonden
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Aktieinvests styrelse har genom 
bolagets styrmodell och dess 
interna riktlinjer fastställt att 
risknivån i bolaget skall vara låg 
och att bolaget ska säkerställa 
en hög intern kontroll. Bolagets 
styrelse säkerställer detta genom 
att årligen fastställa bolagets 
interna riktlinjer. 

Riskansvarig i bolaget är di
rekt underställd verkställande 
direktören och rapporterar 
löpande till styrelsen. Den obe
roende granskningsfunktionen 
granskar på styrelsens uppdrag 
att bolagets riskhantering följer 

Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd.

Finansiella risker
I finansiell verksamhet utgörs 
de viktigaste finansiella riskerna 
av aktiekursrisk, valutarisk och 
ränterisker. Av dessa är Aktie
invest främst exponerat för 
aktiekurs och valutakursrisker.

Aktiekursrisker
Risken att drabbas av förlus
ter på grund av ogynnsamma 
aktiekursförändringar. Bolaget 
är endast i begränsad omfatt

ning exponerat för aktiekurs
risker då ingen egen handel 
bedrivs. Aktie invest innehar ett 
utjämnings lager som säkerställer 
kunders handel i AndelsOrder.

Av styrelsen fastställda limiter 
begränsar dels det maximala 
marknadsvärdet för utjämnings
lagret och dels exponeringen 
i ett enskilt bolag till fastställt 
belopp.

Valutarisk
Risken att drabbas av förluster 
på grund av ogynnsamma va
luta kursförändringar. Valuta

Interna riktlinjer 
för en låg risknivå

AKTIEINVESTS RISKER OCH RISKHANTERING 
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exponeringar återfinns dels i 
aktie innehavet i utjämnings
lagret och dels i innehav i 
ut ländsk valuta för betalning av 
fondlikvider. 

Risken begränsas av styrelsen 
fastställda limiter som begränsar 
utjämningslagrets maximala 
marknadsvärde, samt av fast
ställda limiter för innehav i 
utländsk valuta.

Ränterisk
Ränterisk är risken för att Aktie
invests nuvarande och framtida 
räntenetto försämras på grund 
av en ogynnsam förändring i 
räntan. 

Tillgångar och skulder löper 
företrädesvis med rörlig ränta 
och därav förekommer inga 
skill nader i bindningstid.

Kredit- och motpartsrisk
Med kredit/motpartsrisk avses 
risken att drabbas av förluster 
till följd av att en gäldenär inte 
förmår att infria sina avtalade 
förpliktelser. 

Riskerna begränsas av att 
Aktieinvest använder sig av 
erkända clearingorganisationer 
som Euroclear för avveckling av 
utförda aktieaffärer. 

Bolaget är exponerat för kre
dit risk i begränsad omfattning, 
då ingen utlåningsverksamhet 
bedrivs.

Operativa risker
Med operativ risk avses risken 
att fel eller brister i administra
tiva rutiner leder till oväntade 
ekonomiska eller förtroende
mässiga förluster. Verksamhe
tens mål är att ständigt förbätt
ras genom rutiner, tekniska 
system, rapportering, utbildning 
med mera. 

De operativa riskerna motver
kas även genom en god intern 
kontroll. Överträdelser av etiska 
regler undviks genom informa
tion och utbildning av personal 
om gällande etiska riktlinjer för 
all personal. Medarbetarnas 
kompetens och utbildning är 
viktig för hanteringen av opera
tiva risker. 

Samtliga medarbetare vars 
arbetsuppgifter kräver det skall 
vara licensierade enligt Swed
Secs ABs krav. Under 2014 har 
nya föreskrifter från Finans
inspektionen utkommit avseen
de operativa risker, bolaget har 
implementerat dessa i verksam
heten.

Likviditetsrisker
Risken för att Aktieinvests betal
ningsåtaganden vid förfall inte 
kan infrias utan att kostnaden 
för betalningsmedel ökar avse
värt, eller i ett värsta scenario, 
inte kan infrias alls. Aktieinvests 

likviditetsrisker är begränsade 
då bolaget är självfinansierat, 
inte är likviditetsförsörjare på 
marknaden och dessutom inte 
bedriver någon utlåning eller 
egen handel.

Den oberoende likviditets
kontrollen i bolaget utförs av 
bolagets riskansvarig som är 
direkt underställd bolagets verk
ställande direktör. 

En oberoende granskning och 
utvärdering av bolagets styrning 
och kontroll av likviditetsrisker 
utförs årligen. 

Bolaget utför stresstester 
som baseras på varaktig stress 
för såväl bolagsspecifika som 
marknads relaterade problem. 

Beredskapsplanen för likviditets
risker hanteras i Aktie invests 
kontinuitetsplan. För att be
gränsa likviditetsriskerna ge
nomförs löpande uppföljning 
av likviditets mått och förebyg
gande åtgärder vilket är en viktig 
del av företagets riskhantering. 

Styrelsen granskar och god

känner minst en gång per år 
Aktieinvests finansierings och 
likviditetsstrategi, samt fattar 
beslut om bolagets risktolerans. 
Aktieinvests sätter av minst fem 
procent av sina finansierings
källor (kort och långfristiga lån) 
till en avskild likviditetsreserv 
bestående av högkvalitativa 
likvida tillgångar. 

Utöver detta i de fall kassalik
viditeten understiger 1,5 skall 
fem procent, minst en miljon 
kronor, av omsättningstillgång
arna sättas av till likviditetsre
serven. Per den sista december 
2014 uppgick likviditetsreserven 
till 8 003 tkr.

God ekonomisk förvaltning och 
realistisk budgetering min skar 
företagets likviditetsrisk. Aktie
invest skall vara förberedd på 
tillfälliga fluktuationer i likvidi
teten och på externa störande 
faktorer. 

I de fall likviditetsbrist skulle 
bli aktuellt kommer bolagets 
ledning att sammankallas och ta 
kontroll över situationen. 

Tillgångar kommer att ses 
över, för att se vilka som kan 
avyttras, kontakt med moderbo
laget och institut kommer att tas 
för att tillföra eventuella kapital
tillskott för att kortsiktigt och 
långsiktigt säkerställa likvidite
ten i bolaget.

Strategiska risker
Risk för förlust av nuvarande 
intäktsströmmar eller försäm
rade framtida intäktsmöjlig
heter på grund av förändrade 
marknadsförutsättningar, till 
exempel försämrad konjunktur, 
ökad konkurrens, affärshäm
mande lagar/regler eller andra 
externa faktorer som negativt 
påverkar Aktieinvests affärs
modell. Strategisk risk omfattar 
även risken för att externa parter 
negativt påverkar Aktieinvests 
varumärke. 

Inom strategisk risk inryms 
även styrelsens, VDs och led
ningens ansvar att planera, orga
nisera, följa upp och kontrollera 
verksamheten.  

Bolaget utför 
stresstester som 
baseras på var
aktig stress.
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Koncernens resultaträkning 
Belopp i tusen kronor Not 2014 2013

1

RÖRELSENS INTÄKTER 1,2
Medlemsavgifter 21 373 20 504
Nettoomsättning 1, 2 71 443 64 721
Övriga intäkter, bidrag 150 50
Summa rörelsens intäkter 92 966 85 275

RÖRELSEKOSTNADER
Produktionskostnader –11 259 –8 190
Övriga externa kostnader 4,5 –42 299 –40 502
Personalkostnader 6 –48 488 –46 552
Systemkostnader 7 –1 910 –2 066
Avskrivningar på anläggningstillgångar 11 –4 079 –2 789
Avskrivningar på finansiella leasingavtal 12 –253 –421
Summa rörelsens kostnader –108 288 –100 520

Rörelseresultat –15 322 –15 245

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från övriga värdepapper
och fonder som är anläggningstillgångar

8 18 258 11 324

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 94 207
Räntekostnader och liknande resultatposter –9 –14
Summa finansiella poster 18 343 11 517

Resultat efter finansiella poster 3 021 –3 728

Skatt på årets resultat 10 –998 108

ÅRETS RESULTAT 2 023 –3 620
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Koncernens balansräkning 
Belopp i tusen kronor Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 11
Balanserade utgifter för depåhanteringssystem i Aktieinvest 7 18 439 19 680

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 11, 12 2 672 2 337

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i intresseföretag 14 50 50
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 85 527 87 326
Summa anläggningstillgångar 106 688 109 393

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 16 10 843 12 293

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 156 3 108
Övriga fordringar 7 269 10 530
Skattefordran 1 978 1 934
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 4 857 5 068
Summa kortfristiga fordringar 18 260 20 640

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 8 030 0
Kassa och bank 18 29 606 33 498
Summa kortfristiga placeringar 37 636 33 498
Summa omsättningstillgångar 66 739 66 431

Summa tillgångar 173 427 175 824

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL 19
Ändamålsbestämda medel 8 390 9 390
Balanserat resultat 119 710 123 330
Årets resultat 2 023 –3 620
Summa eget kapital 130 123 129 100

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatteskuld 20 2 119 2 285
Ständiga medlemmar 21 8 347 7 987
Summa avsättningar 10 466 10 272

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Treårsmedlemskap 22 989 801
Skuld leasegivare 12 258 427
Summa långfristiga skulder 1 247 1 228

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 3 158 3 513
Övriga  skulder 7 446 10 567
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 20 875 20 948
Skuld leasegivare 12 112 196
Summa kortfristiga skulder 31 591 35 224

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 173 427 175 824

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter 24 1 274 1 566
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Förbundets resultaträkning
Belopp i tusen kronor Not 2014 2013

RÖRELSEINTÄKTER 3
Medlemsavgifter 2 21 373 20 504
Bidrag 150 50
Nettoomsättning 1 4 165 4 235
Summa rörelseintäkter 25 688 24 789

RÖRELSEKOSTNADER 3
Övriga externa kostnader 4,5 –15 879 –13 252
Personalkostnader 6 –11 607 –11 109
Avskrivningar på finansiella leasingavtal 12 –87 –182
Summa rörelsekostnader –27 573 –24 543

Rörelseresultat –1 885 246

FINANSIELLA POSTER
Resultat från övriga värdepapper och fonder 
som är anläggningstillgångar

8 3 606 2 131

Räntekostnader –1 –3
Övriga finansiella intäkter 9 31 40

Resultat efter finansiella poster 1 751 2 414

Skatt på årets resultat 10 –728 –162

ÅRETS RESULTAT 1 023 2 252
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Förbundets balansräkning
Belopp i tusen kronor Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 12 156 243

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 13 11 616 11 616
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 29 377 29 924
Summa anläggningstillgångar 41 149 41 783

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 325 384
Aktuella Skattefordringar 1 004 858
Övriga fordringar 15 27
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 1 239 1 016

Kassa och bank 18 2 184 3 417

Summa omsättningstillgångar 4 767 5 702

Summa tillgångar 45 916 47 485

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL 19
Ändamålsbestämda medel 8 390 9 390
Balanserat resultat 1 238 –1 016
Årets resultat 1 023 2 252
Summa eget kapital 10 651 10 626

AVSÄTTNINGAR
Ständiga medlemmar 21 8 347 7 987
Summa avsättningar 8 347 7 987

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Treårsmedlemskap 22 989 801
Skuld leasegivare 12 119 178
Summa långfristiga skulder 1 108 979

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 417 432
Skulder till koncernföretag 10 087 11 881
Övriga skulder 3 394 3 941
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 11 875 11 574
Skuld leasegivare 12 37 65
Summa kortfristiga skulder 25 810 27 893

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 45 916 47 485

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys
Koncernen Förbundet

Belopp i tusen kronor 2014 2013 2014 2013
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 3 021 –3 728 1 751 2 414
Betald inkomstskatt –1 164 –180 –728 –162

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 4 079 2 789 – –
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapitalet

5 936 –1 119 1 023 2 252

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av varulager 1 450 –2 187 – –
Ökning/minskning av rörelsefordringar –5 650 3 371 –298 1 210
Ökning/minskning av rörelseskulder –3 549 –1 923 –2 053 –10 196

Kassaflöde från den löpande verksamheten –1 813 –1 858 –1 328 –6 734

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –1 754 –567 – –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –1 950 –2 488 – –
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar –55 068 –16 693 –15 247 –3 833
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 278 – – –
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 56 867 34 325 15 794 11 807

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 627 14 577 547 7 974

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga skulder 548 152 548 152
Minskning av långfristiga skulder –1 000 –1 276 –1 000 –1 276
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –452 –1 124 –452 –1 124

Årets kassaflöde –3 892 11 595 –1 233 116
Likvida medel vid årets ingång 33 498 21 903 3 417 3 301
Likvida medel vid årets utgång 29 606 33 498 2 184 3 417

Förändring likvida medel * –3 892 11 595 –1 233 116

* Likvida medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden, se not 18.
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Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1, 
 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3)
Detta är första gången förbundet tillämpar BFNAAR 2012:1 Årsredovisning och koncern
redovisning (K3).

I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har följande redovisningsprinciper ändrats i jäm
förelse med tidigare år. Företaget har omrubricerat leasing på bilar till finansiell leasing. I övrigt 
har koncernen inte identifierat några poster som kräver omräkning enl BNFR 2012:1  
  
    
Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår förutom Förbundet de helägda dotterbolagen Aktiespararnas 
 Service AB och Aktiespararnas Intresse AB, dotter dotterbolagen Aktieinvest FK AB, Börs–NM 
AB och Deponova AB, Aktieinvest FK Holding AB samt Aktieinvest Fonder AB.  Koncern
redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att koncernens eget kapital 
omfattar Förbundets eget kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit 
efter förvärvstidpunkten. Koncernens obeskattade reserver uppdelas och redovisas dels som eget 
 kapital, dels som uppskjuten skatteskuld.

I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det 
 redovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens 
 obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och  
eget kapital.

Utöver vad som framgår av bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer 
samtliga i koncernredovisningen tillämpade redovisnings– och värderingsprinciper med de som 
beskrivs och tillämpas av moderbolaget.

Övriga redovisningsprinciper

Intäktsredovisning

Medlemsavgifter
Medlemsavgifterna periodiseras över den period som medlemsinbetalningarna avser. Den del av 
betalningarna som avser framtida perioder redovisas som förutbetald intäkt i balansräkningen. 
Treårsmedlemskap redovisas som långfristig skuld och den del som förfaller under kommande år 
som kortfristig skuld.  Ständiga medlemskap redovisas som avsättning samt den delen som förfal
ler kommande år som kortfristig skuld. Under 2012 konstaterades att en överreservering gjorts 
avseende skuld för ständiga medlemmar med totalt 3 491 tkr. Därvid beslöts att en upplösning 
av överreserveringen skulle ske under en treårsperiod, under 2013 och 2014 intäktsfördes 1 113 
tkr. Värdet på överavskrivningen per 2014–12–31 beräkas till 1 495 tkr, detta belopp kommer att 
intäktksföras med 1/3 per år fram till 2017.

Nettoomsättning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den  ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, 
med avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag. Koncernens nettoomsätt
ning består i huvudsak av försäljning av tjänster inom kommunikation, marknadsföring, event och 
utbildning.

Övriga intäkter
Bidrag om 150 tkr (50 tkr) från Konsumentverket.

Tilläggsupplysningar
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Finansiella instrument
Värdeförändringen redovisas i resultaträkningen inom nettoresultat finansiella transaktioner. Värde
förändringar till följd av förändrade valutakurser redovisas inom samma resultatpost.

Köp och försäljning av aktier och andelar redovisas per affärsdagen, det vill säga när bolaget blir part till 
instrumentets avtalsmässiga villkor.

Obligationer och andra räntebärande värdepapper värderas till upplupet anskaffningsvärde, då avsikten 
är att hålla dem till förfall.

Kundfordringarna i Aktieinvest är finanseilla tillgånar som inte är derivat, som har fastställda  eller 
fastställbara betalningar och som inte noteras på en aktiv marknad. Värdering sker till upplupet 
 anskffningsvärde efter avdrag för specifika reserveringar för sannolika kundförluster. Kundfordringar 
tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Redovisning av kreditförluster sker dels som under 
året konstaterade förluster, dels som reservering avseende sannolika kreditförluster. Exempel på poster 
som klassificeras inom denna kategori är utlåning till kreditinstitut, utlåning till allmänheten, kund
fordringar och fondlikvidfordringar.

Övriga finansiella tillgångar värderas initialt på affärsdagen till sitt anskaffningsvärde och därefter till 
det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats till balans
dagskurs. Fondlikvidskulder som räknas genom en godkänd clearingorganisation såsom Euroclear, har 
i enlighet med IAS 32 nettoredovisats i balansräkningen. Leverantörsskulder tas upp i balansräkningen 
när faktura mottagits. Exempel på poster som klassificeras inom denna kategori är leverantörsskulder, 
övriga skulder och fondlikvidskulder.

Redovisning av leasingavtal
Tillgångar som leasas genom ett finansiellt leasingavtal redovisas som en materiall anläggningstillgång 
samtidigt som framtida leasingavgifter redovisas som skuld. Vid det första redovisningstillfället redo
visas tillgången och skulden till nuvärdet av framtida minimileaseavgifter och eventuellt restvärde. 
Vid  beräkningen av nuvärdet av minimileasavgifterna används avtalets implicita ränta. Operationella 
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

I koncernen redovisas samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella leasingavtal.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
 ackumulerade  avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar har ej bedömts ha några betydande komponenter där komponenterna 
har väsentligt olika nyttjandeperioder, varför någon uppdelning ej gjorts på betydande komponenter.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är 
väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Tilläggsupplysningar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för depåhanteringssystem 5–10 år (se not)

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3–7 år
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Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
Koncernen tillämpar den s.k ”aktiveringsmodellen” avseende internt upparbetade 
anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna 
i BFNAR 2012:1, 18 kap. aktiveras som immateriell anläggningstillgång och skrivs av 
under tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Tilläggsinvesteringar skrivs av med en av
skrivningstid på tio år, från dess att den immateriella tillgången är färdig att tas i bruk. 
Nyttjandeperioden för de immateriella anläggningstillgångarna anses vara minst 10 år.

Varulager
Varulager avseende handelslager av värdepapper har i Aktieinvest FK AB’s balansräk
ning värderats till verkligt värde per balansdagen. Detta gäller handelslager av värde
papper i Aktieinvest FK AB. I koncernen har värdet på finansiella instrument värderats 
om till det lägsta av anskaffningsvärdet och dess nettoförsäljningsvärde. Varulager 
avseende förlagsprodukter i Aktiespararnas Service AB är upptagna till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och dess nettoförsäljningsvärde per balansdagen. Med nettoförsälj
ningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris, minskat med försäljningskost
nader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har 
beaktats. 

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess an
skaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga ford
ringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de 
beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget an
nat anges ovan.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av företagets likvida medel under 
räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Vid 
upprättande av kassaflödesanalysen har man utgått ifrån kassa och bank. Aktieinvest 
har obligationer som i analysen ingår under förändring rörelsekapital.

Not 1. Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:

* Hyresintäkter avser uthyrning av lokaler i andra hand.

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2014 2013 2014 2013
Aktieträffar /övrigt 1 081 997 3 001 2 962
Hyresintäkter * 0 0 1 164 1 273
Information/utbildning/annons 22 450 16 593 0 0
Aktiehandel (AIV) 41 585 41 489 0 0
Ränteintäkter (AIV) 2 959 4 457 0 0
Börs SM (tävling) 1 171 1 185 0 0
Aktieinvest fonder 2 197 0 0 0
Summa nettoomsättning 71 443 64 721 4 165 4 235

Hyresavtal 2014 2013
Ska betalas inom 1 år 1 644 –
Ska betalas inom 2–5 år 6 136 –
Efter 5 år – –
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Not 2. Fördelning av rörelsens intäkter och kostnader 
  samt resultat efter finansiella poster
Förbundets, Servicebolagets, Börs–NM:s, Aktieinvest FK Holding koncernen, Aktieinvestkoncernens och Intressebolagets 
rörelseintäkter och rörelsekostnader samt resultat efter finansiella poster fördelar sig på följande verksamhetsområden.

Belopp i tusen kronor 2014 2013
Medlemsavgifter 21 373 20 504
Övriga intäkter 1 231 416
Summa 22 604 20 920

Marknadsbevakning –4 770 –4 304

Information/utbildning/annons 
Intäkter 22 450 16 593
Kostnader –31 569 –28 141
Summa –9 119 –11 548

Aktieinvestkoncernen
Rörelseintäkter 41 585 41 489
Ränteintäkter 2 959 4 457
Kostnader –40 972 –38 868
Kostnader för systemutveckling –1 910 –2 066
Summa 1 662 5 012

Aktieinvest Holding koncernen
Intäkter 2 197 0
Kostnader –1 499 –3
Rörelseresultat 698 –3
Ränteintäkter 3 8
Resultat efter finansiella poster 701 5

Intressebolaget AB
Intäkter 0 0
Kostnader –7 –1
Rörelseresultat –7 –1
Finansiella intäkter/kostnader 32 12
Resultat efter finansiella poster 25 11

Börs–NM
Intäkter 1 171 1 185
Kostnader –1 155 –1 189
Rörelseresultat 16 –4
Ränteintäkter 0 7
Resultat efter finansiella poster 16 3

Övriga kostnader
SARF/SAB–organisation –8 590 –9 336
Administration –9 285 –8 530
Marknadsföring –1 869 –1 836
Medlemsservice/kundservice –6 533 –5 607
Summa övriga kostnader –26 277 –25 309

Avskrivningar –129 –8

Rörelseresultat –15 322 –15 245
Finansiellt netto 18 343 11 517

Resultat efter finansiella poster 3 021 –3 728
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Not 3. Försäljning och inköp mellan koncernföretag
Förbundet

Belopp i tusen kronor 2014 2013
Försäljning inom koncernen 2 343 1 719
Inköp inom koncernen 934 977

Arvode och kostnadsersättning Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2014 2013 2014 2013
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag 365 315 60 80
Andra uppdrag (avser ersättning för fristående rådgivning) 85 28 51 0

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2014 2013 2014 2013
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal 3 109 2 898 1 097 718

Framtida minimileaseavgifter avseende ej Koncernen Förbundet
uppsägningsbara operationella leasingavtal 2014 2013 2014 2013
Ska betalas inom 1 år 3 530 3 109 2 264 1 097
Ska betalas inom 2–5 år 12 464 15 994 8 501 10 766
Efter 5 år – – – –

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2014 2013 2014 2013
Medelantal anställda 68 66 21 20
– varav kvinnor 34 35 11 12
– varav män 34 31 10 8
Ledande befattningshavare
Totalt 10 6 9 5
– varav kvinnor 4 0 4 0
– varav män 6 6 5 5

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
Styrelse, vd 3 372 2 840 1096 930
Övriga anställda 29 605 28 802 7 159 6 466
Summa löner 32 977 31 642 8 255 7 396

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER
Sociala avgifter 9 627 9 414 2 151 2 086
Pensionskostnader 4 269 3 897 925 838
Övriga personalkostnader 1 615 1 599 276 789
Summa personalkostnader 48 488 46 552 11 607 11 109

Not 4. Information angående ersättning till revisorer

Not 5. Operationella leasingavtal

Not 6. Anställda och personalkostnader 

Hyreskontrakt lokaler

Hyreskostnaderna för förbundet uppgår till 767 (661) tusen kronor. Koncernens hyreskostnader 
uppgår till 2 474 (2 634) tusen kronor. Koncernens hyresavtal löper fram till och med 30 juni 2013 
men har förlängts till den 31 mars 2014. Nytt hyresavtal har tecknats fr.o.m. den 1 april 2014 t.o.m. 
den 31 mars 2019.    
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Ersättning till styrelse, vd och ledande befattningshavare
Till styrelsens ordförande samt ledamöter i förbundets styrelse utgår arvode 
enligt årskongressens beslut.  Förbundets valberedning framlägger förslag 
till årskongressen. Särskilt arvode utgår för kommittéarbete enligt tidigare 
kongressbeslut med 1 500 kronor för hel– och 750 kronor för halvdag. För 
ordförande i kommittéerna tillkommer dessutom ett årsarvode på 5 000 
kronor.

Lön och andra anställningsvillkor för vd förhandlas fram av den av för
bundsstyrelsen utsedda ersättningskommittén.  Det slutliga beslutet om vd:s 
lön och anställningsvillkor fattas av förbundsstyrelsen.

Övriga ledande befattningshavare som ingår i redovisningen nedan utgörs 
av de personer som ingår i koncernens ledningsgrupp. Lönesättning och 
andra anställningsvillkor för ledningsgruppen sker efter individuella för
handlingar med vd.

Lön och andra anställningsvillkor för vd i Aktieinvest bereds av de två 
ordförandena i Aktieinvest och förbundet. Slutligt beslut tas i Aktieinvests 
styrelse.

Årskongressen beslöt att ett arvode om totalt 480 (480) tusen kronor 
skulle utgå till förbundsstyrelsen, varav 200 (200) tusen kronor till ordföran
den.

Till förbundsstyrelsen har under 2014 utgått ett arvode om totalt 225 (309) 
tusen kronor. 2007 beslöts vid årsstämman i Servicebolaget att förbunds
styrelsen även skulle utgöra Servicebolagets styrelse.  Något arvode utöver 
det som kongressen beslutat för styrelsearbetet i förbundet utgår inte.

Till styrelsen i Aktieinvest FK AB har under året utgått ett arvode om 
totalt 364 (323) tusen kronor.  Till styrelsens ordförande, Carl Rosén, har 
det i år inte betalats ut något arvode. Föregående år fick dåvarande styrelse
ordförande ett arvode om 100 tusen kronor.

Till förbundets och Servicebolagets verkställande direktör, Carl Rosén har 
utgått lön om totalt 1 203 tusen kronor. För vd är uppsägningstiden 6 måna
der och för förbundet är uppsägningstiden 9 månader.

För övriga ledande befattningshavare i förbundet, Servicebolaget och dess 
dotterbolag Aktieinvest FK finns sedvanliga pensionsutfästelser inom ramen 
för allmän pensionsplan (ITP).

Till vd i Aktieinvest FK, Andreas Serrander, har under året utgått lön om 
sammanlagt 1 025 (987) tusen kronor.  Härutöver disponerar vd fritt en 
tjänstebil. För vd finns också pensionsutfästelse motsvarande vad som ryms 
inom ramen för allmän pensionsplan (ITP). För vd är den ömsesidiga upp
sägningstiden 6 månader.
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Koncernen 2014 

Ersättningar till koncernledning:

Belopp i kronor Styrelsearvode/
grundlön

Förbundet/
Servicebolaget

Styrelse-
arvode/

grundlön
Aktieinvest

Kommitté-
arvoden

Arvode för
bolagstämmo-

bevakning

1/ Övrig
förmån/

ersättning

Pensions- 
kostnad

Summa

Styrelsen
Johan Flodström, ordförande 99 996 99 996
Thomas Ahlandsberg 16 500 9 000 25 500
Mats Ekberg 16 500 1 500 6 750 24 750
Inger Eriksson 27 000 17 000 44 000
Ingemar Gustafsson 16 500 16 500
Kerstin Hällgren 16 500 12 000 28 500
Carl Johan Högbom 27 000 27 000
Johan Jansson 15 000 15 000
Per Löjdquist 15 000 15 000
Lars Milberg 16 500 16 500
Johanna Petersson 15 000 15 000
Ulrika Sandborg 15 000 15 000
Jessica von Otter 28 386 28 386

Vd
Carl Rosén, vd 1 203 193 381 925 1 585 118

Övriga ledande befattningshavare 
10 personer 3 945 226 1 024 911 231 031 928 688 6 129 856

Summa 5 473 301 1 024 911 39 500 6 750 231 031 1 310 613 8 086 106

Ersättningarna ovan avser utbetalningar som gjorts under 2014. 
1/ Övriga förmåner under VD och övriga ledande befattningshavare avser tjänstebil.

Not 7. Systemkostnader

För 2014 har utgifter för IT–stöd i Aktieinvest 1 910 (2 066) tusen kronor kostnadsförts.
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Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2014 2013 2014 2013
Utdelning på placerings– och bevakningsportföljen 3 250 3 381 547 604
Realiserade vinster på försäljning av värdepapper 15 638 10 086 3 414 1 532
Realiserade förluster på försäljning av värdepapper –630 –2 143 –355 –5
Summa övriga värdepapper 18 258 11 324 3 606 2 131

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2014 2013 2014 2013
Ränteintäkter 65 179 2 12
Övriga finansiella intäkter 29 28 29 28
Summa övriga ränteintäkter 94 207 31 40

Koncernen Förbundet*
Belopp i tusen kronor 2014 2013 2014 2013
Aktuell skatt –1 164 –180 –728 –162
Uppskjuten skatt 166 288 0 0

–998 108 –728 –162

Redovisat resultat före skatt 3 021 –3 728 1 751 2 414
Ej skattepliktig verksamhet 1 885 –247 1 885 –247
Tillkommer:
     Övriga ej avdrag kost 147 91 0 0
     Övriga poster 76 96 75 96
Avgår:
      Fållan -401 -1 527 -401 -1 527
      Övriga poster -7 0 0 0
      Obeskattade reserver 752 -601
      Just skattem reares aktier -837 -334
      Skattem underskott i SAB 652 7 068 0 0
Beskattningsbar inkomst 5 288 818 3 310 736

Årets skattekostnad i % 22% 22% 22% 22%

Not 8. Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar

Not 9. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

Not 10. Skatt på årets resultat

Aktuell skatt beräknas utifrån de skatteregler som är gällande i Sverige. Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer 
mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dess redovisade värden i koncernen.

* Förbundet är skattepliktigt endast för resultat från kapitalförvaltning. Dotterbolaget Aktieinvest är i sin helhet skattepliktig för hela sin verksamhet. 
Aktiespararna Service AB redovisar ett resultat om 122 tkr före skatt. Företaget har nyttjat tidigare redovisade förlustavdrag därav ingen skatt för 
2014.

Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör för år 2014, 22% (22% för år 2013).

Uppskjuten skatteintäkt avser förändring av eget kapitalandel.
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Not 11. Immateriella anläggningstillgångar 

Anskaffningsvärdet av depåhanteringssystemet i Aktieinvest uppgick per 2014–12–31 till 49 314 tusen kronor, och 
ackumulerade avskrivningar till 30 875 tusen kronor. 

Den ekonomiska nyttjande perioden för immateriella tillgångar avseende utvecklingsarbeten är bedömd till tio år. 

Tilläggsinvesteringar i depåhanteringssystemet bedöms ha en nyttjandeperiod på tio år från dess att den immateriella 
tillgången är färdig att tas i bruk.

Finansiella leasingavtal avseende Förbundet och koncernen avser bilar, inga nya avtal har tecknats under 2014.

Skillnaden på avskrivningar mellan 2013 och 2014 avser avslutade leasingavtal.

I balansposten ingår leasingobjekt som innehas enligt finansiella leasingavtal med följande redovisade värden:

Koncernen
Belopp i tusen kronor 2014–12–31 2013–12–31
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
BALANSERADE UTGIFTER FÖR DEPÅ– 
HANTERINGSSYSTEM I AKTIEINVEST
Ingående anskaffningsvärde 47 364 45 776
Inköp, depåhanteringssystem 1 950 2 488
Försäljningar och utrangeringar 0 –900
Utgående ackumulerade anskaffningar 49 314 47 364

Ingående avskrivningar 27 684 26 477
Årets avskrivningar 3 191 2 107
Försäljningar och utrangeringar 0 –900
Utgående ackumulerade avskrivningar 30 875 27 684

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 18 439 19 680

Finansiella leasingavtal Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2014 2013 2014 2013
Anskaffningsvärde 623 1 044 243 425
Avskrivning –253 –421 –87 –182
Utgående redovisat värde 370 623 156 243

Framtida minimileaseavgifter avseende ej  
uppsägningsbara finansiella leasingavtal 

 
2014

 
2013

 
2014

 
2013

Ska betalas inom 1 år 112 196 37 65
Ska betalas inom 2–5 år 258 427 119 178

Not 12. Materiella anläggningstillgångar
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
Ingående anskaffningsvärde 11 571 15 763
Finansiell leasing 370 623
Inköp 1 754 567
Försäljningar och utrangeringar –7 957 –4 759
Utgående ackumulerade anskaffningar 5 738 12 194

Ingående avskrivningar 9 857 13 934
Försäljningar och utrangeringar –7 679 –4 759
Årets avskrivningar 888 682
Utgående ackumulerade avskrivningar 3 066 9 857

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 2 672 2 337
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Not 13. Andelar i koncernföretag

Företagsöversikt 2014

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

Aktieinvest FK AB

Aktiespararna Service AB

Deponova AB 
Ingen verksamhet

Börs SM AB 
Ägarandel 50 %

Stiftelsen 
aktiefrämjandet

Börs SM 2002 AB 
Likviderat december 2008

Aktiespararnas Intresse AB

Aktieinvest FK Holding AB

Börs NM AB

Aktieinvest Fonder AB

Förbundets aktier i Servicebolaget och Aktiespararnas Intresse AB

Belopp i tusen kronor 2014–12–31 2013–12–31
Ingående anskaffningsvärden 11 616 11 616
Årets anskaffningar 0 0
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningar 11 616 11 616

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 11 616 11 616

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Aktiespararnas Service AB
Org. nr: 556193–7078
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2014–12–31 2013–12–31
Kapitalandel 100% 100%
Rösträttsandel 100% 100%
Antal andelar 10 000 10 000
Bokfört värde 11 516 11 516
Eget kapital 97 140 97 018
Resultat 122 6 773

Aktiespararnas Intresse AB
Org. nr: 556474–6039
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2014–12–31 2013–12–31
Kapitalandel 100% 100%
Rösträttsandel 100% 100%
Antal andelar 1 000 1 000
Bokfört värde 100 100
Eget kapital 253 234
Resultat 19 9
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Börs–NM AB
Org. nr: 556708–7498
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2014–12–31 2013–12–31
Kapitalandel 100% 100%
Rösträttsandel 100% 100%
Antal andelar 100 000 100 000
Bokfört värde 100 100
Eget kapital 440 432
Resultat 8 0

Aktieinvest FK AB
Org. nr: 556072–2596
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2014–12–31 2013–12–31
Kapitalandel 100% 100%
Rösträttsandel 100% 100%
Antal andelar 200 000 200 000
Bokfört värde 14 506 14 506
Eget kapital 40 429 39 538
Resultat 891 3 432

Aktieinvest Fonder AB
Org nr: 556401–2978
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2014–12–31 2013–12–31
Kapitalandel 100% 100%
Rösträttsandel 100% 100%
Antal andelar 12 500 12 500
Bokfört värde 1 250 1 250
Eget kapital 1 547 1 274
Resultat 274 0

Aktieinvest FK Holding AB
Org. nr. 556918–4822
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2014–12–31 2013–12–31
Kapitalandel 100% 100%
Rösträttsandel 100% 100%
Antal andelar 1 000 1 000
Bokfört värde 50 50
Eget kapital 324 50
Resultat 273 0

Deponova AB
Org nr: 556576–4155
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2014–12–31 2013–12–31
Kapitalandel 100% 100%
Rösträttsandel 100% 100%
Antal andelar 1 000 1 000
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Not 14. Andelar i intresseföretag

Not 15. Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
Koncernens aktier i Börs–SM AB 2014–12–31 2013–12–31
Ingående anskaffningsvärden 50 50
Årets anskaffningar 0 0
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningar 50 50

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 50 50

Börs–SM AB
Org nr: 556502–9088
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2014–12–31 2013–12–31
Kapitalandel 50% 50%
Rösträttsandel 50% 50%
Antal andelar 500 500
Bokfört värde 50 50
Eget kapital 440 432
Årets resultat 8 0

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2014–12–31 2013–12–31 2014–12–31 2013–12–31
Anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde 87 326 104 958 29 924 37 898
Försäljningar –56 867 –34 325 –15 794 –11 807
Anskaffningar 55 068 16 693 15 247 3 833
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 85 527 87 326 29 377 29 924

Förbundet
Anskaffningsvärde Marknadsvärde

Belopp i tusen kronor 2014–12–31 2013–12–31 2014–12–31 2013–12–31
Förbundets bevakningsportfölj 1 075 1 061 2 920 2 654
Förbundets placeringsportfölj 28 159 28 723 39 527 40 371
Stipendiefond 143 140 252 223
Summa 29 377 29 924 42 699 43 248

Koncernen
Anskaffningsvärde Marknadsvärde

Belopp i tusen kronor 2014–12–31 2013–12–31 2014–12–31 2013–12–31
Förbundets bevakningsportfölj * 1 075 1 061 2 920 2 654
Förbundets placeringsportfölj 28 159 28 723 39 527 40 371
Stipendiefond 143 140 252 223
Aktiespararnas Intresse AB:s aktieinnehav 173 179 620 583
Aktiespararnas Service AB:s placeringsportfölj 55 977 57 223 84 375 88 813
Summa 85 527 87 326 127 694 132 644

* Förbundets bevakningsportfölj utgörs av ett antal aktier i samtliga marknadsnoterade företag.
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Förbundets placeringsportfölj

Aktiespararnas Service AB:s placeringsportfölj

Anskaffningsvärde 2014–12–31 Marknadsvärde 2014–12–31
Aktieslag Antal Tusen kronor Antal Tusen kronor 
Alfa Laval 9 395 1 121 1 393
Autoliv 1458 1 153 1 221
Elekta B 25 676 662 2 046
H&M B 6 810 1 237 2 217
Industrivärden C 15 611 1 933 2 125
Investor B 9 588 1 210 2 730
Kinnevik B 4447 1 154 1 135
Nibe B 10 840 1 880 2 178
SCA B 7 389 1 269 1 248
SHB A 4 934 1 626 1 809
Summa 18 102

Aktiefonder
Aktiespararna Topp Sverige 1 598 845 14 914 21 425
Summa 39 527

Anskaffningsvärde 2014–12–31 Marknadsvärde 2014–12–31
Aktieslag Antal Tusen kronor Antal Tusen kronor 
ABB LTD 20 000 2 500 20 000 3 318
Active Biotech 10 000 654 10 000 188
Active BTA 2 000 30 2 000 37
Alfa Laval 30 000 2 573 30 000 4 449
Avanza 35 573 569 35 573 9 178
Balder Pref 5 000 1 766 5 000 1 750
Bulten 25 000 1 772 25 000 1 675
H&M B 20 000 3 573 20 000 6 512
Husqvarna B 40 000 2 001 40 000 2 310
Industrivärden C 40 000 4 785 40 000 5 444
Lundbergföretagen B 2 000 4 770 2 000 6 764
Lundin Petroleum 20 000 2 695 20 000 2 248
Meda A 44 000 2 906 44 000 4 950
Ratos 40 000 1 974 40 000 1 883
Sandvik 30 000 1 661 30 000 2 292
SCA B 20 000 1 650 20 000 3 378
SEB A 40 000 2 520 40 000 3 982
Sensys 500 000 585 500 000 405
Skanska B 50 000 5 265 50 000 8 395
SW Orphan Biovitrum 5 000 728 5 000 3 967
Tele 2 55 000 4 468 55 000 5 222
Trelleborg B 20 000 2 316 20 000 2 640
Volvo B 40 000 4 217 40 000 3 388
Summa 55 978 84 375
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Riskfonden (1 684 tusen kronor) är avsedd att finansiera juridiska utredningar och processer av principiell betydelse för förbundet och dess 
medlemmar. Förbundsstyrelsen beslutar om fondens användning.

På årskongressen varje år delas det ut ett stipendium till en person som utmärkt sig väl under året, pengarna tas från Stipendiefonden.

Utbildningsfondens syfte är att under en tioårsperiod bidra till att öka kunskapen bland svenska ungdomar om privatekonomi och enskilt 
aktiesparande. Den del som förfaller under 2015, 1 000 (1 000) redovisas som kortfristig skuld.

Not 16. Varulager 

Varulager avseende handelslager av värdepapper i Aktieinvest FK AB är värderat till lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde per balansdagen, 
med belopp 10 578 (12 084) tusen kronor. 

Förlagsprodukter i Aktiespararna Service AB är upptagna till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde, belopp 265 (209) tusen kronor.

Not 17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 18. Kassa och bank

Not 19. Eget kapital

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2014–12–31 2013–12–31 2014–12–31 2013–12–31
Upplupna intäkter 2 042 75 7 73
Förutbetalda kostnader 2 815 4 993 1 232 943
Summa 4 857 5 068 1 239 1 016

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2014–12–31 2013–12–31 2014–12–31 2013–12–31
Kassa 12 17 9 8
Bankräkning 27 344 30 589 811 1 268
Plusgiro 2 153 2 801 1 267 2 051
Stipendiefond 97 91 97 90
Summa 29 606 33 498 2 184 3 417

Koncernen
 
Belopp i tusen kronor 

Ändamåls-
bestämda medel

Balanserat 
resultat

Årets resultat Totalt

Ingående balans 2014–01–01 9 390 123 330 –3 620 129 100
Vinstdisposition –3 620 3 620 0
Under året återförda belopp –1 000 –1 000
Årets resultat 2 023 2 023
Utgående balans 2014–12–31 8 390 119 710 2 023 130 123

Förbundet
 
Belopp i tusen kronor 

Ändamålsbe-
stämda medel

Balanserat 
resultat

Årets resultat Totalt

Ingående balans 2014–01–01 9 390 –1 016 2 252 10 626
Vinstdisposition 2 254 –2 252 2
Under året återförda belopp –1 000 –1 000
Årets resultat 1 023 1 023
Utgående balans 2014–12–31 8 390 1 238 1 023 10 651

 
Ändamålsbestämda medel

Resursfond Riskfond Stipendiefond Utbildnings– 
fond

Totalt

Ingående balans 2014–01–01 4 000 1 684 93 3 613 9 390
Under året återförda belopp –1 000 –1 000
Utgående balans 2014–12–31 4 000 1 684 93 2 613 8 390
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Not 21. Ständiga medlemmar

Not 22. Treårsmedlemskap

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Förbundet
2014–12–31 2013–12–31 2014–12–31 2013–12–31

Belopp vid årets ingång 9 100 9 528 9 100 9 528
Nya ständiga medlemmar 858 685 858 685
Omföring medlemsintäkt –1 113 –1 113 –1 113 –1 113
Belopp vid årets utgång 8 845 9 100 8 845 9 100

Redovisas som
Avsättning 8 347 7 987 8 347 7 987
Kortfristig skuld 498 1 113 498 1 113
Summa 8 845 9 100 8 845 9 100

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2014–12–31 2013–12–31 2014–12–31 2013–12–31
Treårsmedlemskap (förfaller löpande under år 2–3) 989 801 989 801
Summa 989 801 989 801

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2014–12–31 2013–12–31 2014–12–31 2013–12–31
Upplupna semesterlöner 4 806 5 050 1 424 1 518
Upplupna arbetsgivaravgifter 997 817 211 230
Upplupna styrelsearvoden 608 927 608 500
Förutbetalda medlemsavgifter 9 125 8 460 9 125 8 460
Övriga förutbetalda intäkter 1 345 1 374 0 0
Övriga reserveringar 3 994 4 320 507 866
Summa 20 875 20 948 11 875 11 574

Not 20. Uppskjuten skatteskuld
Koncernen

Belopp i tusen kronor 2014–12–31 2013–12–31
Belopp vid årets ingång 2 285 2 573
Årets avsättningar
Under årets ianspråktagna belopp
Under året återförda belopp –166 –288
Summa 2 119 2 285

Not 24. Ställda säkerheter 

Beloppet avser säkerheter ställda i Aktieinvest för aktiehandel där likvida medel är avsatta och redovisas under kassa och bank.
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