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Vision
Ett medlemskap i Aktiespararna skall vara det självklara valet för alla som är  
intresserade av aktier, aktiefonder och aktierelaterade 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 framgångsrikt aktie
sparande genom att:
• Driva utvecklingen för en bättre aktieägarmiljö.
• Med hög kompetens och oberoende vara den främsta företrädaren och lobby

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

• Erbjuda säker och objektiv kunskap, information och rådgivning.
• Med ett brett utbildningserbjudande, relevant information och ett starkt nät

verk av aktiesparare förbättra medlemmarnas möjlighet att bli framgångsrika 
aktiesparare, oavsett kunskapsnivå.

• Erbjuda unika tjänster för aktiehandel och investeringsbeslut och göra det  
billigare och enklare att bli en framgångsrik aktiesparare.
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Lugnare världsekonomi ger  
bra förutsättningar för aktier
D

et gångna året markerar med stor san
nolikhet slutet på en femårig global 
finanskris. Tydliga tecken på detta 
syntes i form av positiv börsutveckling 

under året ackompanjerad av en betydligt lägre 
volatilitet, ett tecken på lugnare och stabilare tider 
i världsekonomin. I Europa är det framförallt 
den Europeiska Centralbankens åtaganden som 
minskat oron inom Euroområdet, även om läget 
i södra Europa är fortsatt instabilt. I USA syns 
tecken på en konjunkturuppgång, även om det 
statsfinansiella läget oroar. I Asien är tillväxten 
stabil.

De svenska hushållen är påtagligt för  siktiga när 
det gäller placeringar. På svenska bank  konton 
finns rekordhöga 1200 miljarder kronor place
rade, nästan dubbelt så mycket som svenskar 
direktäger i aktier. De stora varslen under hösten 
2012 förebådar en lågkonjunktur i Sverige som 
dock har förutsättningar att bli kort.

Sammantaget innebär detta positiva förutsätt
ningar för aktiesparande. De räntebärande alter
nativen ser inte attraktiva ut och aktieintresset 
ökar i takt med en bättre börs.

Över 500 bolagsstämmor har bevakats
Aktiviteten hos Aktiespararna var fortsatt hög 
under 2012. Vi har bevakat över 500 stämmor 
vilket är mer än någonsin. Vår organisation med 
bolagsbevakare innefattar drygt 50 personer, det 
är utan konkurrens den största organisationen 
för bolagsbevakning som finns i Sverige. På varje 
stämma försvarar våra representanter de enskilda 
aktieägarnas intressen. Det gör oss till en viktig 
del av svenskt näringsliv och finansmarknad.

Investeringssparkontot ISK introducerades 
Under året introducerades Investeringssparkon
tot ISK, en innovation som Aktiespararna ligger 

bakom. Det ger alla nysparare låg skatt och för
delen att inte behöva deklarera aktieaffärer. Ännu 
är kunskapen hos svenskarna låg om ISK och an
ledningen är inte svår att finna. Banker och fond
kommissionärer tjänar betydligt mer pengar på 
fonder, strukturerade produkter och ränte netto 
på sparkonton. Det är viktigt att Aktie spararnas 
förtroendevalda och medlemmar är med och för 
ut fördelarna med ISK.

Stärkt position
Glädjande är att Aktieinvest, som helägs av Aktie
spararna, haft ett bra år under 2012. Inriktningen 
på bra sparprodukter har burit frukt. 

När det gäller programvaran Hitta Kursvinnare 
har vi stärkt vår position som marknadsledare.

Tidningen Aktiespararen har haft ett bra år 
med ökade annonsintäkter och en högre profil 
på marknaden. Vår sajt Aktiespararen har ökat 
trafiken med 50 procent under året.

Medlemstapp
Medlemsutvecklingen under 2012 var inte till
fredsställande. Organisationen tappade cirka 
3 000 medlemmar och antalet medlemmar uppgår 
till 61 624 vid årets slut. Huvuddelen av tappet 
skedde under första halvåret.

Besparingsprogram initierat
Oroande är de fortsatt stora rörelseunderskot
ten. Ett besparingsprogram initierades vilket 
ska sänka våra fasta kostnader med cirka fyra 
miljoner kronor. Det är viktigt att Aktiespararna 
fortsätter att se över kostnaderna men vi kan inte 
bara spara oss ur det läget vi är i, vi måste även 
öka våra intäkter. Omorganisationen som trädde 
i kraft i januari 2013 innebar att avdelningarna 
kommunikation och medlemsavdelning slogs 
ihop till en gemensam avdelning, medlemskom
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munikation. I och med sammanslagningen tas 
onödigt dubbelarbete bort och ansvaret för med
lemsrekryteringen tydliggörs.

Fokus under 2013
Under 2013 kommer vi att satsa på den nya pro
dukten Analysguiden. 

Analysguiden är en tjänst som säljs till börsföre
tag, den presenteras på vår sajt och ger överlägsen 
räckvidd i förhållande till andra analystjänster 
som finns på marknaden. 

Vidare kommer vi att fokusera på våra aktivi
teter för att öka antalet nya medlemmar. Vi har 
ett mycket starkt erbjudande med utbildning, 
information, sparprodukter och aktivt skydd av 
enskilda sparares intressen. Vi ska ta igen den 
”förlorade aktiegenerationen” som, i takt med 
en lugnare världsekonomi och en växande 
insikt om att en stor del av deras sparande 
hamnar i bankernas kassavalv i stället för i 
sparar nas fickor, nu blir mer och mer intres
serade av aktier.

Nu är ett gyllene tillfälle att visa på förde
larna med enskilt aktiesparande och de stora 
avbränningar som sparande i fonder, försäk
ringar och strukturerade produkter för med sig. 
Detta är nödvändigt för att få nya medlemmar 
och förtroendevalda i Aktiespararna. 

Medelåldern i hela förbundet har gått upp de 
senaste åren och är nu över 60 år. Våra kärnmed
lemmar visar i våra medlemsundersökningar en 
mycket stark tillfredställelse med vad vi erbjuder. 
Nu är utmaningen att fånga upp och behålla 
yngre medlemmar och att ta tillbaka en genera
tion sparare som fortfarande tvivlar på aktier. 
Lokalavdelningarna och de insatser som görs av 
våra förtroendevalda spelar här en viktig roll. Den 
första träffen med Aktiespararna avgör om man 
förlänger medlemskapet eller ej.

Aktiespararna har en mycket stark finansiell ställ
ning för att vara en ideell förening. Vi har finan
siella reserver på 127 miljoner kronor. Vi har dock 
inte råd med ytterligare stora förluster. Inom tre 
år bör vi visa överskott. Vägen dit kommer att vara 
präglad av sänkta kostnader, nya intäkter, fokus 

på medlemsrekrytering och prioriteringar när det 
gäller vårt erbjudande.

Stort tack för alla insatser
Avslutningsvis riktas ett varmt tack till alla som är 
engagerade lokalt, förtroendevalda och medlem
mar samt alla anställda i organisationen. 

Förutsättningarna för att vända utvecklingen 
har förbättrats betydligt det senaste året. Nu måste 
vi ta chansen!
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Carl Rosén, Johan Flodström,
Verkställande direktör Förbundsordförande
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Styrelsen och verkställande direktören i Sveriges Aktie
sparares Riksförbund med organisationsnummer 857202
1593 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2012.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund är en ideell 
förening för privatpersoner som vill förbättra 
sina förutsättningar att bli framgångsrika i sitt 
aktie och fondsparande. Föreningen har 61 624 
medlemmar vid utgången av 2012. Genom med
lemskapet tillhandahåller föreningen utbildning, 
aktieträffar, böcker, tidningen Aktiespararen, 
hemsidan www.aktiespararna.se, nyhetsbrev samt 
aktiejuridisk rådgivning. Aktiespararna bevakar 
för medlemmens räkning den enskilde aktie
ägarens intressen gentemot marknaden, bolagen, 
storägare och finansindustri. Vidare erbjuds med
lemmen aktie och fondhandelstjänster genom 
dotterdotterbolaget Aktieinvest.

 
Väsentliga händelser under året
Aktiespararna har under lång tid propagerat för 
införandet av ett investeringssparkonto. I januari 
infördes Investeringssparkontot, ISK, en sparform 
som innebär låg beskattning och enkel deklara
tion för sparare. 

Carl Rosén utsågs av förbundsstyrelsen för 
Aktiespararna till ny VD för förbundet den 25 
september. Günther Mårder hade den 31 maj 
meddelat förbundsstyrelsen att han önskade avgå 
som VD. Styrelsen utsåg förbundsstyrelseleda
moten Carl Johan Högbom till tillförordnad VD 
under sökprocessen efter en permanent VD. Carl 
Johan Högbom återgick därefter till uppdraget 
som ledamot av förbundets styrelse och arbets
utskott.

Första delen av börsåret 2012 blev turbulent med
an andra delen präglades av en stabil uppgång. 
Handeln med aktier sjönk liksom direkt ägande av 
aktier bland svenska privatsparare. 

Under året har medlemstalet varierat mellan 
64 021 och 61 624. Per 20121231 hade förbundet 

61 624 (64 720) medlemmar. Medlemsintäkterna 
i förbundet uppgick till 21,1 (20,9) MSEK.

Aktiespararnas försäljning av utbildningar, ana
lysprogramvaror och böcker uppgick till 6,4 (6,4) 
MSEK. Under året deltog cirka 1 500 personer i 
förbundets olika utbilningar. Antalet användare 

Förvaltningsberättelse

av analysprogramvaran Hitta kursvinnare upp
gick i slutet av 2012 till cirka 4 500.

Indexfonden Aktiespararna Topp Sverige ryms 
inom Aktieinvest. Fondens nettoflöde var 79 (10) 
MSEK och det förvaltade kapitalet ökade till 
1 515 (1 305) MSEK. Fonden hade ett TKA på 0,31 
(0,32) procent. 

Kongress
Årets kongress hölls i Uppsala den 21 april. Vår 
lokalavdelning i Uppsala bidrog starkt till att kon
gressen blev lyckad. Vid kongressen valdes en ny 
styrelseledamot: Per Löjdquist. Sophie Nachem
sonEkwall och Sören Rudmer lämnade styrelsen 
och avtackades för goda insatser. 

Ekonomi 
Koncernredovisningen omfattar Sveriges Aktie
sparares Riksförbund med helägda dotterföre
tagen Aktiespararnas Intresse AB, Aktiespararnas 
Service AB, dotterdotterföretaget Börs NM AB 
och Aktieinvest FK AB, Aktieinvests dotterföretag 
Deponova AB, Aktieinvest Fonder AB, före detta 
Aktiespararnas Investerings AB. De två senare 
bolagen samt Aktiespararnas Intresse AB bedrev 
ingen verksamhet 2012. 

Carl Rosén utsågs av förbundsstyrelsen för Aktiespararna till 
ny VD för förbundet den 25 september.
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Koncernens intäkter uppgick till 87,2 (85,4) MSEK 
och rörelseresultat förbättrades till –18,3 (–19,1) 
MSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster 
var –3,9 (–1,2) MSEK. Koncernens resultat efter 
skatt var –4,4 (–1,2) MSEK.

Förbundets intäkter uppgick till 28,6 (28,8) MSEK. 
Förbundets resultat efter finansiella poster uppgick 
till –0,4 (2,8) MSEK, varav 0,9 (0,6) MSEK avser 
realisationsvinster. Motsvarande realisations för
luster uppgick till 0,2 (0,004) MSEK på sålda 
värde papper. Förbundets resultat efter skatt upp
gick till –0,9 (2,4) MSEK. 

Servicebolagets intäkter uppgick till 14,9 (14,8) 
MSEK. Servicebolagets resultat efter finansiella 
poster uppgick till –8,0 (–2,5) MSEK varav 11,9 
(14,6) MSEK avser realisationsvinster samt mot
svarande realisationsförluster –3,8 (–3,2) MSEK 
på sålda värdepapper. Servicebolagets resultat 
efter skatt uppgick till –4,0 (–2,5) MSEK.

Aktieinvests intäkter uppgick till 46,3 (43,8) MSEK 
och rörelseresultatet uppgick till 4,4 (–1,6) MSEK. 
Aktieinvests resultat efter skatt uppgick till 2,9(0) 
MSEK.

Värdepappersbolaget CTA Lind & Co Scandina
vian AB gick i konkurs 2004. Detta medförde att 
ersättning betalades ut till värdepappersbolagets 
kunder enligt Lag (1999:158) om Investerarskydd. 
Då det vid konkusen inte fanns medel avsatta har 

Riksgälden krävt pengar av de institut som vid 
tiden för konkursen omfattades av investerarskyd
det. Aktieinvest har blivit fakturerad drygt 3 mkr 
och tog i sin redovisning för 2011 upp beloppet i 
sin helhet. Aktieinvest har överklagat beslutet. 

Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet 
till 21,9 (24,8) MSEK. Förbundets och Service
bolagets likvida medel uppgick vid årsskiftet 
till 4,5 (10,3) MSEK. Aktieinvest likvida medel 
uppgick till 14,9 (13,2) MSEK. Det egna kapitalet 
i koncernen minskade från 133,7 MSEK 2011 till 
129,1 MSEK 2012.

 Värdet av koncernens värdepappersplacer
ingar var vid årsskiftet 130,0 (133,8) MSEK. En 
finanskommitté under överinseende av styrel
sen har utsetts för att ta hand om Förbundets 
och Servicebolagets finansiella placeringar. 
En kapitalförvalt ningsinstruktion, fastställd av 
Förbundets och Servicebolagets styrelser, utgör 
grund för finanskommitténs arbete.

Resultatdisposition
(belopp i tkr)
Resursfond 4 000
Övriga fonder 1 777
Balanserat resultat –154
Årets resultat –862
 4 761

Styrelsen föreslår följande dispositioner
Resursfond 4 000
Övriga fonder 1 777
Balanseras i ny räkning –1 016
 4 761

Totalt eget kapital i koncernen uppgår till 129 107 
tkr. Fria reserver uppgår till 116 921 tkr. Beträffan
de koncernens och förbundets resultat och ställ
ning i övrigt hänvisas till efterföljande resul tat 
och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt 
tilläggsupplysningar.

 

Intressebevakningen
Arbetet kring intressebevakningen har varit inten
sivt under året. Investeringssparkontot introduce
rades. Fortfarande drivs frågan om att ”gammalt” 
sparande skall kunna överföras utan full skatte
belastning. 

Förbundet noterade med tillfredsställelse den 
sänkta bolagsskatten men fortfarande är de alar
merande höga kapitalskatterna ett stort problem 
för Sverige. De hindrar företagande och stimule

Vår lokalavdelning i Uppsala bidrog starkt till att kongressen 
den 21 april blev lyckad.
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rar inte sparande. Svenskt enskilt ägande fortsät
ter att diskrimineras i förhållande till institutioner 
och utländska ägare.

Vi är positiva till Skatteverkets initiativ att 
ban ker och fondkommissioner skall redovisa om
kost nadsbelopp för aktier. I samband med detta 
arbetar vi för ett höjt schablonbelopp från 20 pro 
cent till 50 procent.

Aktiespararna besvarade bland annat remisser 
om APfonder, där vi förordade en stor fond med 
friare placeringsregler, Nya regler om prospekt 
(Ändringsdirektivet), Europeiska kommissionens 
förslag till Europaparlamentets och rådets förord
ning om basfakta för investeringsprodukter samt 
Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder.

Aktiespararna är representerade som experter 
i pågående utredningar om marknadsmissbruk 
och konsumentskydd vid finansiell rådgivning.

Bolagsbevakning, årets bolagsstämmor
Under 2012 bevakade Aktiespararna över 500 
bolagsstämmor. Aktiespararna synliggör vad 
som sker på bolagsstämmorna genom tidningen 
Aktiespararen, webbplatsen och interntidningen 
Insider, så att medlemmarna kan följa mötet mel
lan 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 bolagsstämmorna 2012 var:
• Finansiella mål – Aktiespararna kräver rätt

visande målbild för bättre vägledning
• Revisorerna – Aktiespararna kräver en mer 

komplett återrapportering

• Ersättningsprogram – Aktiespararna kräver 
välavvägda och lättförståeliga program

Europeiskt samarbete
Under året medverkade Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund till skapandet av EuroFinuse, en 
organisation i Bryssel som tillvaratar konsumen
ternas intresse i sparfrågor. EuroFinuse består av 
det tidigare Euroshareholders och FAIDER.

Rekommendationer vid uppköpserbjudanden 2012
Förbundets bolagskommitté tog ställning till 
13 offentliga uppköpserbjudanden. Rekommen
dationerna lämnades via hemsidan, www.aktie
spararna.se, och särskilda pressmeddelanden.

Målbolag Köpare Aktiespararnas  
  rekommendation
Orc Software Nordic Capital Ja 
Aspiro Schibsted Nej 
Dagon  Klövern Ja 
Resursbemanning Wise Ja 
Adtail  Adoperator Ja 
3L System Vitec Ja 
Metro Kinnevik Ja 
Capilon Verdane Nej 
Jeeves Battery Venture Ja 
Brinova Backahill Nej 
Followit Brohuvudet Nej 
Avonova Hjelp24 Nej 
Rottneros Arctic Paper Nej 

Kommunikation
Kommunikationsavdelningen har tidigare haft 
som främsta uppgift att samordna och effekti
visera de olika kanaler som tillsammans ska 
profilera Aktiespararna internt och externt. 
Under 2012 började avdelningen även ta ett hel
hetsansvar för förbundets marknadsföring och 
affärsutveckling.

Tidningsåret 2012
Under året gick Aktiespararen upp till elva utgå
vor. Trots detta minskade kostnaden för tidningen 
under 2012 jämför med föregående år. Publicite
ten har för tidning Aktiespararen i extern media 
ökade och tidningen har aldrig varit mer refere
rad än under det gångna året. 

Den mest omfattande tidningen i förbundets 
historia producerades i november i samband med 
börsens 150årsjubileum och uppgick till 132 
sidor.

Under 2012 bevakade Aktiespararna över 500 bolagsstämmor, 
bland annat Husqvarnas.
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Ekonomin
Aktiespararen produceras på ett kostnadseffektivt 
sätt. En liten, väl sammansvetsad redaktion i sam
arbete med en väletablerad frilansmedarbetarkår 
har gjort det möjligt att producera en bra produkt 
till låga kostnader. Tack vare mer än en dubbler
ing i sidannonsering i tidningen kunde Aktie
spa raren öka sina totala intäkter med 11 procent 
relativt 2011 trots att emissionsbilagor i det när
maste försvunnit som en källa till annons intäkter. 
På hemsidan ökade intäkterna med 93 procent 
jämfört med 2011.

Upplagan
Den TSkontrollerade upplagan för helåret 2012 
blev preliminärt 57 800 exemplar, jämfört med 
61 600 år 2011. Räckvidden, alltså antalet läsare, 
blev enligt det ledande branschundersöknings
företaget Orvesto 113 000 per nummer i genom
snitt under tredje tertialet. Det är en minskning 
med 9 000 läsare jämfört med samma period året 
före. Dessa siffror betyder att varje nummer av 
Aktiespararen läses av i genomsnitt två personer, 
en hög siffra för att vara en medlemstidning.

www.aktiespararna.se
Under 2012 har satsningar gjorts för att flytta 
fram positionen för aktiespararna.se. Trafiken har 
ökat med cirka 50 procent under det gånga verk
samhetsåret. Ökningen har inneburit att aktie
spararna.se passerat va.se som Sveriges femte 
största hemsida inom ekonomi.

 

Medlemsavdelningen
Bättre aviseringar, påminnelser och telefonupp
följning har ökat förnyelsegraden till målet 82 
procent under 2012. Även målen för att öka an
delen ständiga medlemmar och 3årsmedlemmar 
har uppnåtts. Däremot är nyrekryteringen lägre 
än förväntad till följd av oron för börsen vilket 
medfört att medlemsantalet minskat till 61 600 
medlemmar, varav 8 900 är Unga Aktiesparare.

Ny medlemsundersökning 
Under hösten genomfördes en ny undersökning 
med inriktning på tre grupper av medlemmar; nya 
1årsmedlemmar, ”gamla medlemmar” och obe
talda medlemmar. Resultatet ligger till grund för 
en bättre samordning och utveckling av medlems
arbetet. På närområdesträffarna i början av 2013 
presenterades undersökningen för förtroende
valda i lokalavdelningarna.

900 lokala träffar 
Aktiespararnas unika nätverk av lokalavdelning
ar, spridda över hela landet, har genomfört en 
bred verksamhet med aktieträffar, aktiecaféer, 
fondkvällar, debatter, kvinnoträffar, företagsbe
sök, resor och utbildningstillfällen. Inriktningen 
på träffarna blir mer och mer temabaserade med 
utbildningsinslag som krydda. 

Återstart av lokalavdelningar
Speciella insatser har genomförts för att få igång 

Den största och mest omfattande tidningen i förbundets historia producerades i november i samband med börsens 150-årsjubileum.
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lokalavdelningar som av någon orsak har låg akti
vitet för att återstarta verksamheten. En lokalav
delning har bearbetats i varje region och resultat 
är tillfredsställande varför arbetet fort sätter under 
2013. 

 
Utbildning av förtroendevalda
Aktiespararnas över 900 ledningsgruppspersoner 
är en unik resurs. I syfte att öka kunskapen och 
stimulera engagemanget har ett antal utbildningar 
genomförts i samband med närområdesträffar, 
regionkonferenser och årskongress. Vidare har 
specialsatsningar genomförts för att utbilda nya 
ledningsgruppspersoner, webbansvariga, lärare, 
utbildningsansvariga och lokala valberedare.

Det lokala arbetet har uppmärksammats i tid
ningen Aktiespararen och Insiders för att sprida 
bra idéer och lyfta fram värdefulla lokala insatser.

Möten med nya människor
Under året har flera aktiviteter genomförts för 
att möta nya människor lokalt. Samarbete med 
OKkooperationen med 1 miljon medlemmar, 
Aktiespararveckan 46 och projektet ”Ökad kun
skap ger trygghet” är några exempel. Genom den 
rikstäckande golftävlingen Aktieslaget har Aktie
spararna marknadsfört sig till aktieintresserade 
golfare i hela Sverige. 

Utbildning/Redskap
Försäljningen av programvaror, böcker och ut
bildningsmaterial samt resor och utbildningar 

ligger på samma nivå som föregående år. Cirka 
hälften av omsättningen står Hitta Kursvinnare 
för, förlaget för en fjärdedel och resor och ut
bildningar, analyskvällar och utbildningsresor för 
resten. Ny bok med Urban Bäckström, ”Länge 
leve kapitalismen”, lanserades under hösten.

Aktiespararnas analysprogram Hitta Kursvin
nare – marknadens mest prisvärda analyspro
gram – har nu funnits på marknaden i nästan tio 
år. Förutom daglig telefonsupport har utbildning 
och seminarieverksamhet blivit en viktigare del. 
Analyskvällar genomförs kontinuerligt liksom 
Aktie träffar med Hitta Kursvinnare som huvud
budskap. Under 2012 har fyra nya versioner 
släppts med tydliga förbättringar. Numera har 
också programmet en egen webb – www.hitta
kursvinnare.se

Välbesökta större evenemang
Under året genomfördes fler evenemang; Ak
tie och Fonddagar med tema entreprenad och 
medicin, Fondkvällar och Småbolagsdagar. 
Nya intressanta samarbeten har utvecklats med 
Stockholmsbörsen, fondbolag och analysföretaget 
Redeye. 

Årets höjdpunkt blev Stora Analysdagen i 
Stockholm med rekordpublik, 1 300 deltagare, 
och ett högaktuellt tema om Ansvarsfull kapita
lism – Vägen till långsiktigt värdeskapande. Talare 
var bland andra Peter Norman, Urban Bäckström, 
Ian Lundin, Susanna Campbell, Hans Dahlborg, 
Olof Stenhammar och Laurent Leksell.

Stora Aktie- och Fonddagen i Jönköping, ett av många evenemang som Aktiespararna arrangerade 2012.
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Aktieinvest
Verksamhet och ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Aktiesparar
nas Serviceaktiebolag, vilket i sin tur är helägt av 
Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn 
och har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse, 
enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarkna
den, och fondverksamhet som avser specialfond 
enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, 
samt tillstånd att bedriva pensionssparrörelse 
(IPS) enligt lagen (1993:931) om individuellt pen
sionssparande. Sedan november 2008 har bolaget 
även tillstånd att utöva försäkringsförmedling 
enligt lag (2005:405) om försäkringsförmedling.

 
Uppdrag, mål och målgrupp
Aktieinvests uppdrag finns utryckt i Aktiesparar
nas verksamhetsidé som säger att förbundet skall 
erbjuda unika aktiehandelstjänster för privatper
soner som vill spara framgångsrikt i aktier och 
känna sig trygga. Det skall ske genom att erbjuda 
aktiehandelstjänster som är anpassade till med
lemmarnas behov och Aktiespararnas Gyllene 
Regler. 

Aktieinvest riktar sig till den långsiktiga spara
ren och bland prioriterade målgrupper återfinns 
mindre erfarna aktiesparare liksom medlemmar 
i Aktiespararna. För Aktieinvest företagstjänster 
utgörs målgruppen av noterade bolag samt andra 
bolag i behov av emittentservice av administrativ 
karaktär.

Aktieinvests mål är att göra kunden till en bätt
re och mer framgångsrik långsiktig sparare, bland 
annat genom att möjliggöra – 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 egen analys
• Sätt upp regler för när du skall omplacera

Verksamhetens utveckling
Aktieinvest fortsatte arbetet med att göra aktie
sparandet enklare och mer tillgängligt.

Redan under årets första handelsdag erbjöd 
Aktie invest sparande i den för året nya sparfor
men Investeringssparkonto (ISK), en helt ny 
pris och depåstruktur samt genom ett fortsatt 
arbete med Aktieinvest PortföljSpar. Förbundet 

har länge arbetat för att förverkliga Investerings
sparkontot vilket gör det aktiva och långsiktiga 
aktiesparandet både enklare och mer förmånligt. 
Med ett Investeringssparkonto kan både köp och 
försäljningar göras utan kapitalskatt och utan att 
man behöver deklarera sina aktieaffärer. Spar
formen innebär även att man äger sina tillgångar 
fullt ut vilket medför att man får rösta för sitt 
aktieinne hav. Sparandet omfattas av det statliga 
investerarskyddet.

Aktieinvest genomförde under våren 2012 en 
relansering av företagets depåtjänster varvid de 
tidigare depåtyperna ersattes av sparformer till 
vilka kunden kopplar en av tre prisplaner. Spar
formerna är Traditionell, Pension, Kapitalförsäk
ring och Investeringssparkonto, och prisplanerna 
är Bas, Mini och Medlem. Genom att ersätta det 
tidigare stora antalet depåtyper med sparformer 
och prisplaner blev det betydligt enklare och 
mindre komplext att hitta rätt sparande trots bi
behållen flexibilitet. Med införandet av prisplan 
Medlem tydliggjordes mervärdet att vara medlem 
i Aktiespararna och kund hos Aktieinvest. 

Gemensamt för samtliga sparformer och pris
planer är att de erbjuder kunden sparande i både 
enskilda aktier och fonder, för både mindre och 
större belopp. 

Sparande i aktier kan ske på tre sätt; genom An
delsOrder, BörsOrder eller genom PortföljOrder. 
Genom Aktieinvests unika andelshandel, Andels
Order, kan kunden också med små belopp bygga 
en aktieportfölj bestående av enskilda aktier med 
god riskspridning till låga kostnader. Fonder kan 
köpas via FondOrder och genom BörsOrder kan 
kunderna köpa aktier direkt mot aktuell mark
nadsplats.

Aktieinvest PortföljSpar tillåter sparande i tid
ningen Aktiespararens olika portföljer och erbju
der det enklaste sättet att spara i en egen aktiv 
aktie portfölj. När tidningen genomför en föränd
ring i någon av sina portföljer sker det – efter att 
kunden har meddelats – med automatik också på 
kundernas depå. Tjänsten riktar sig till den lång
siktiga spararen och skall ses som ett substitut 
till aktivt förvaltade Sverigefonder då produktens 
fördelar blir större i takt med placer ingens längd 
och sparkapitalets storlek. 

Tjänsten har marknadsförts mot nya målgrup
per under året och står tillsammans med Invester
ingssparkontot för en stor del av Aktieinvest nya 
kunder. En stor del av dessa nya kunder har också 
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valt att teckna medlemskap i Aktiespararna vilket 
är glädjande och förhoppningsvis ska detta hjälpa 
dessa att bli ännu bättre långsiktiga aktiesparare.

Sedan 1999 förvaltar Aktieinvest aktieindex
fonden Aktiespararna Topp Sverige. Fonden har 
två egenskaper som gör den unik. Fonden tar ett 
tydligt ägaransvar i enlighet med Aktiespararnas 
policy för ägarstyrning, i syfte att bevaka andels
ägarnas intressen. Dessutom har fonden ett 
mycket lågt avgiftsuttag med en förvaltningskost
nad på 0,30 procent och en totalkostnadsandel 
(TKA) på 0,31 (0,32) procent. Vid utgången av 
2012 förvaltade fonden 1 515 (1 304) Mkr. Under 
2012 uppgick netto flödet i fonden till 79 (–10) 
Mkr, medan netto flödet för PPM uppgick till 82 
(0) Mkr. 

Trots att antalet tävlingsportföljer var lägre än 
föregående år öppnades rekordmånga nya depåer 
under året, mycket tack vare det stora intres
set för Investeringssparkontot. Totalt öppnades 
drygt 10 500 depåer under 2012. Lanseringen av 
Investeringssparkontot innebar även att målet för 
nya kunder kunde överträffas för helåret och att 
Aktieinvest rekryterade över 3 200 nya kunder vid 
sidan av BörsSM.

Aktieinvests företagstjänster erbjuder emittent
service, samarbetsprogram och anordnar aktietäv
lingar. Aktieinvest emittentservice administrerade 

under 2012 cirka170 (150) uppdrag. I årets upp
laga av BörsSM deltog 4 200 tävlingsdepåer och 
vinnarportföljen ökade med hela 277 procent i 
värde under perioden. 

Ekonomi
Den goda börsutvecklingen har, trots en fortsatt 
låg ränta, medfört ökade intäkter.

Rörelseintäkterna om 46 285 (43 808) Tkr har 
ökat med 6 (10) procent jämfört med föregående 
år, vilket förklaras av stigande förvaltat kapital 
samtidigt som försäljningsinsatserna under året 
varit lyckade. Resultatet före bokslutsdispositio
ner och skatt uppgick till 4 375 (–1 603) Tkr. Årets 
resultat uppgick till 2 948 (0) Tkr.

Balansomslutningen uppgick till 65 229 (60 564) 
Tkr, därtill kommer förvaltade medel för tredje 
mans räkning om 401 999 (394 307) Tkr. Av ba
lansomslutningen utgör posten immateriella 
anläggningstillgångar 19 299 (18 879) Tkr. Det 
beskattade egna kapitalet uppgick vid årsskiftet 
till 39 538 (39 538) Tkr. Soliditeten uppgick till 
76 (77) procent och bolagets likviditet uppgick 
till 21 261 (17 508) Tkr. Aktieinvest har under 
året lämnat ett koncernbidrag till moderbolaget 
Aktiespararnas Serviceaktiebolag uppgående till 
4 000 tkr.

Kapitaltäckningskvoten uppgick till 2,62 (2,78).

Av 4 200 tävlingsdepåer i Börs-SM lyckades Kristian Thilésson bäst och kammade hem förstapriset på 500 000 kronor.
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Årskongressen 2012
Lördagen den 21 april öppnade förbundsordför
ande Johan Flodström Aktiespararnas kongress 
i Uppsala, den 46:e i ordningen. Peter Egardt, 
landshövding i Uppsala län, utsågs att leda års
mötesförhandlingarna. 

 
Styrelse
Ledamöterna Sophie NachemsonEkwall, Stock
holm och Sören Rudmer, Ängelholm hade avböjt 
omval. 

Till ny ledamot av styrelsen utsåg kongressen 
Per Löjdquist, Göteborg. Ledamöterna Thomas 
Ahlandsberg, Sundsvall och Mauritz Sahlin, 
Göte borg omvaldes. Samtliga val avsåg två år. 

Till 2013 års kongress kvarstod dessutom för
bundsordförande Johan Flodström, Stockholm, 
Inger Eriksson, Gällivare, Mats Ekberg, Udde
valla, Ingemar Gustafsson, Helsingborg, Kerstin 
Hällgren, Ås, Carl Johan Högbom, Stockholm, 
Lars Milberg, Ystad och Jessica von Otter, Stock
holm.

Unga Aktiesparare utsåg sin ordförande Malin 
Holm, Uppsala, och vice ordförande Johan Jan
son, Stockholm, till ungdomsförbundets repre
sentanter i förbundsstyrelsen. Malin Holm avgick 
ur styrelsen 20130119.

Styrelsen sammanträdde 8 gånger under året. 
Sekreterare i förbundsstyrelsen och arbetsutskot
tet var Eva Wahl Jälmestål.

Styrelsens arbetsutskott
Styrelsens arbetsutskott har främst till uppgift att 
bereda ärenden som ska behandlas av förbunds
styrelsen samt handlägga ärenden som styrelsen 
delegerar till arbetsutskottet. 

I styrelsens arbetsutskott ingår Johan Flodström, 
ordförande, Mauritz Sahlin, vice ordförande, 
Inger Eriksson, Jessica von Otter och Carl Johan 
Högbom med förbundets VD som föredragande. 
Arbetsutskottet sammanträdde fyra gånger under 
året.

Styrelse och revisorer i Aktiespararnas dotterföretag
Sedan 2007 tillämpas en personalunion mellan 
servicebolagets och förbundets styrelse. Service
bolagets styrelse sammanträdde 8 gånger under 
året.

Revisorer i Förbundet, valda av kongressen, och 
Servicebolaget är auktoriserade revisorerna 
Svante Nylén och Elisabeth Raun, med revisors
suppleanter auktoriserade revisorn Lars Ove 
Stéen för Svante Nylén och godkände revisorn 
Maria Wallinder för Elisabeth Raun samtliga 
Ernst & Young.

Ledamöter i Aktieinvest FK AB är Håkan Gartell, 
ordförande, Suzanne Grenz, Johan Johansson, 
Stefan Mahlstein, Mauritz Sahlin, Thomas Ah
landsberg samt Carl Rosén. Andreas Serrander är 
VD. Styrelsen sammanträdde 7 gånger under året. 

Revisorer i Aktieinvest är revisionsfirman Ernst & 
Young med Svante Nylén som huvudansvarig.

Beslutande organ
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Presentation av styrelsen  
i SARF, SAB och AU

Övriga ledamöter

Övriga ledamöter

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

Mauritz Sahlin
Göteborg,  
född 1935.
Vice ordförande. 
Invald 2008.

Inger Eriksson
Gällivare,  
född 1949.
Invald 1999.

Carl Johan Högbom
Stockholm,  
född 1957.
Invald 2011.

Jessica von Otter 
Stockholm,  
född 1974.
Invald: 2009.

Thomas Ahlandsberg
Sundsvall,  
född 1958.
Invald: 2008.

Mats Ekberg
Uddevalla,  
född 1959.
Invald 2005.

Ingemar Gustafsson 
Helsingborg,  
född 1939.
Invald: 2009.

Malin Holm
Uppsala,  
född 1987.
Invald 2010 som  
Unga Aktiespara-
res representant. 
Avgick ur styrel-
sen 2013-01-19.

Kerstin Hällgren
Ås,  
född 1945.
Invald: 2011.

Lars Milberg 
Ekerö,  
född 1959.
Invald: 2009.

Johan Janson
Stockholm,  
född 1987.
Invald: 2011 som 
Unga Aktiespara-
res representant.

Per Löjdquist 
Göteborg,  
född 1949
Invald: 2012

VD, Carl Rosén, 
Föredragande  
i styrelsen 
Stockholm,  
född 1959.
VD, Aktiespararna 
sedan 2012-09-25
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Valberedning
Till ordinarie ledamöter i Aktiespararnas val
beredning utsågs vid årskongressen Hans Sachs 
(sammankallande), Kjell Gunnarsson (region 
Syd), Christer Martinsson (region Väst), Asta 
Ryman (region Öst) och Morgan Ricknell (region 
Nord).

Till suppleanter i valberedningen utsågs Anders 
Persson (region Syd), Dag Källvik (region Väst), 
Per Haukaas (region Öst) och Roger Svensk  
(region Nord).

Kommitté och utskottsstruktur 
Arbetet inom Aktiespararna initieras och bereds 
delvis genom olika kommittéer. I samtliga kom
mittéer ingår representanter från förbundsstyrel
sen. 

Bolagskommittén
Behandlar ärenden som rör de noterade bolagens 
stämmor, emissioner och övriga affärer, aktie
bolagsrättsliga frågor samt enskilda aktie ägares 
mellanhavanden med bolag och fondkommissio
närer. Styrelsen har delegerat beslutanderätten till 
kommittén avseende sådana ärenden.

Ordförande är Johan Flodström.

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

Ordförande är Lars Milberg.

Medlemskommittén
Kommittén är ett stöd till organisationen i frågor 
kopplade till den lokala verksamheten. Kommit
tén svarar även för stöd vid frågor som rör med
lemsrekrytering, medlemsvård, medlemsförmåner 
och marknadsföring. Inom utbildningsområdet 
ryms också utveckling av kurserbjudanden, litte
ratur och analysprogramvaran Hitta Kursvinnare.

Ordförande är Inger Eriksson.

Valberedning, kommittéer, utskott

Finanskommittén
Dess uppgifter att i enlighet med fastställd kapi
talförvaltningsinstruktion långsiktigt förvalta till
gängliga medel. Styrelsen har delegerat beslutan
derätten till kommittén avseende omplaceringar 
och förvaltning inom ramen för instruktionen.

Ordförande är Johan Flodström.

Mediekommittén 
Mediekommittén ska i samarbete med chefredak
tören utveckla tidningen Aktiespararen, det vecko
vis utgivna nyhetsbrevet och förbundets webbplats 
samt utveckla synergierna mellan de olika kom
munikationskanalerna. 

Sammankallande är Gösta Carlberg.

Revisionsutskottet
Svarar för beredningen av styrelsens arbete med 
att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapporter
ing.

Ordförande är Mats Ekberg.

Ersättningsutskottet 
Uppgiften är att med VD förhandla om dennes 
anställningsvillkor och att förelägga styrelsen 
förslag samt att tillsammans med VD dra upp 
riktlinjer för ledningsgruppens anställningsvillkor. 
Utskottet består av styrelsens ordförande samt 
styrelsens vice ordförande.
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Förbundets och Servicebolagets personal 
Antalet anställda uppgick vid året slut till 36 
personer. Av dessa har 35 procent högskole eller 
uni versitetsutbildning.

Personalen har fri hälsovård och erbjuds sub
ventionerade träningsmöjligheter.

Personalhandbok och jämställdhetsplan finns.

Organisation och personal
Medelantal anställda för förbundet 
och servicebolaget 
  2012 2011
Medelantal anställda 37 36
– varav kvinnor (%) 43 47

Genomsnittligt antal anställningsår
– Förbundet 11,7 10,9
– Servicebolaget 6,9 8,8

Medelantal anställda för Aktieinvest
Medelantal anställda 30 28
– varav kvinnor (%) 62 57
Genomsnittligt antal anställningsår 6,9 6,3

Aktiespararnas kansliorganisation 2013 
Förbundet/Servicebolaget Aktieinvest

Carl Rosén, VD
Helena Traneving, VD-assistent

Eva Wahl Jälmeståhl, Styrelse- och kongressassistent

Andreas Serrander, VD

Ekonomi/ 
Administration

Intresse bevakningen Medlemskommunikation
Gösta Carlberg, Chef

Jan Matti,  
Ekonomichef
Charlotte Vesterberg,  
Redovisnings ansvarig
Christina Triplet, 
Ekonomiassistent
Inger Björklund, 
Ekonomiassistent
Håkan Rudberg, 
Föreståndare  
Vaktmästeri
Lotta Sallander, 
Växel/Reception
Thomas Fallberg, 
IT-ansvarig
Christer Nebardt, 
Kontorsassistent

Carl Rosén,  
Tf Chef
Åsa Wesshagen, 
Ansvarig Bolags-
bevakning
Antonia Gergova, 
Jurist
Gunnar Andersson, 
Analytiker
Gunnar Ek,  
Bolagsbevakare
Leif Vindevåg, 
Specialistrådgivare
Josefin Gunnarsdottir,  
Rådgivning
Eva Wahl Jälme stål,  
Assistent

Marknad Grafisk form

Ulrika Lenhammar, Chef Jonna Falkstranden, Art Director
Mattias Lundqvist, Grafisk formgivare

Tidning Webb Medlemsservice Utbildning Event

Gösta Carlberg, 
Chefredaktör
Bo Steiner,  
Redaktionschef
Amanda Broomé, 
Fondredaktör
Annika Johannesson,  
Redaktions-
sekreterare

Jonas Aronsson,  
Webbansvarig
Aron Sigblad, 
Webbskribent

ClaesGöran Olsson,  
Chef
Lena Löf,  
Medlemsregistret
EvaLena Johnsson,  
Medlemsregistret
Bo Holmberg, 
Projektanställd 
medlemsvärvning

Ola Jansson, 
Chef
Henriette Lindholm,  
Support Hitta 
kursvinnare

Lars Håkansson, 
Chef

Lokalavdelningar/Förtroendevalda/Medlemmar
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År 2006, i anslutning till förbundets 40årsjubileum, 
instiftades Aktiespararnas Utbildningsfond med 
ett kapital om totalt 15 miljoner kronor. Avsikten 
var att detta kapital ska disponeras under tio år. 
Fondens uppdrag är att främja och direkt eller 
indirekt bedriva utbildning inom ämnet pri
vatekonomi och sparande, med särskild inrikt
ning på aktier och aktiefonder, syftande till att 
öka kunskaperna inom ämnet bland svenska 
gymnasieung domar. 

 Aktiespararna, Fondbolagens Förening, NAS
DAQ OMX Stockholm, Svenska Fondhandlare
föreningen och Unga Aktiesparare står bakom 
Ung Privatekonomi. Samordningen av projektet 
sker inom stiftelsen Aktiefrämjandet. Flera börs
bolag stödjer dessutom projektet finansiellt. 

Unga Aktiesparare driver Ung Privatekonomis 
dagliga verksamhet som består av att unga med
arbetare informerar, utbildar och inspirerar gym
nasieungdomar att komma igång med ett eget 
sparande och sköta sin privatekonomi. 

 Under läsåret 2011–2012 utbildade projektets 

Genom Sveriges medlemskap i EU kommer alltmer 
av initiativen till nya lagar från EUkommissionen 
i Bryssel. Till följd av detta har de nationella 
aktiespararorganisationerna sedan 
länge drivit en paraplyorganisation 
”Euroshareholders” med sekreta
riat i Bryssel. SARF har tillsam
mans med DSV i Tyskland och 
VEB i Holland varit de största 
medlemsorganisationerna från 
starten och även de viktigaste 
finansiärerna.

Fram till maj 2012 represente
rades Aktiespararna av dåvarande 
VD, Günther Mårder, i rollen som vice 
ordförande i Euroshareholders. Därefter 
har Leif Vindevåg varit Aktiespararnas delegat vid 
generalförsamlingarna.

 
Under 2012 har Euroshareholders tillsammans 
med ett antal andra stora spar och investerar
organisationer inom EU, främst FAIDR i Frank

Aktiespararnas utbildningsfond 

Internationella aktiviteter
rike, bildat organisationen EuroFinUse. Motivet 
har varit att skapa den dominerande konsument

organisationen för finansiella tjänster för att 
öka det politiska genomslaget.

För 2012 har EuroFinUse tilldelats 
motsvarande drygt 2 MSEK i pro

jektbidrag.
Med effekt från 1 januari 2013 

har Euroshareholders uppgått i 
EuroFinUse och en ny styrelse, 
där SARF kommer att vara re pre
senterad, kommer att väljas under 

våren.
 Aktiespararna är också sedan 

länge medlem i den globala organisa
tionen World Federation of Investors, WFI 

(WFIC) vilken med hänsyn till sitt ursprung i 
USA inte inriktas på lobbying utan på investerar
utbildning och aktieurval grundat på motsvaran
de vårt förbunds gyllene regler. Arbetet sker här 
främst via mailkontakter och deltagande i WFI:s 
årliga generalförsamlingar.

informatörer närmare 19 000 gymnasieelever. 
Hela 89 procent av eleverna ansåg att gästföre
läsningar ökade deras kunskapsnivå. Därtill är 
1 200 lärare anslutna till projektet där de får hjälp 
med material och inspiration för att själva kunna 
undervisa inom ämnet. 

Lärarmaterialet och de olika tävlingsmomenten 
lockar allt fler besökare till den nya webbplatsen 
www.ungprivatekonomi.se som kom år 2012. 
Webbplatsen innehåller inspirerande filmer 
och texter för eleverna samt undervisnings och 
inspirationsmaterial för lärarna. Under 2008 
togs boken Ung Privatekonomi fram, en egen
producerad lärobok. Boken har blivit mycket väl 
mottagen av både elever och lärare. En revidering 
och nytryckning, 25 000 exemplar, kommer att 
genomföras under våren 2013.

För den dagliga verksamheten inom Ung Privat
ekonomi ansvarar projektledaren Anna Flygare. 
LarsErik Forsgårdh är ordförande i Stiftelsen 
Aktiefrämjandet och Utbildningsfonden.
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Aktiespararnas kapitalförvaltning 
Målet för Aktiespararnas kapitalförvaltning är att genom 
ränta och utdelningar finansiera koncernens verksamhet 
och genom avkastning på värdepappersportföljen säker
ställa vårt oberoende och skapa flexibilitet under svårare 
tider.

Kapitalförvaltningen blev en viktig del av Aktie
spararnas finansiering i samband med att organi
sationen år 2000 avyttrade det lönsamma Aktie
spar Fondkommission till det som senare kom att 
bli Avanza. Den årliga resultatförstärkning som 
Aktiespar Fondkommission bidrog med byttes då 
mot ett större förvaltat kapital.

Beslutsordning och inriktning
Inriktningen av förvaltningen skall i huvudsak 
utgå ifrån Aktiespararnas Gyllene Regler och följa 
den kapitalförvaltningsinstruktion som förbunds
styrelsens och servicebolagets styrelse årligen 
fattar beslut om. 

Finanskommittén har ansvaret för att instruk
tionerna följs. Förbundets ordförande Johan 
Flodström är ordförande i Finanskommittén. 
Leda möterna i kommittén är i övrigt förbunds
styrelseledamoten Ingemar Gustafsson, riksdags
mannen och före detta förbundsstyrelseledamo
ten Johan Johansson, förbundets VD Carl Rosén 
samt tidigare aktie och fondchef i Handels
banken Peter Engdahl, verkställande ledamot. 

Finanskommittén har under 2012 genomfört 11 
protokollförda möten.

Årets förvaltningsresultat
Förbundets och Servicebolagets totala placering
ar som förvaltas av finanskommittén uppgick vid 
årets utgång till 127,5 (137,0) MSEK. Under 2012 
gjordes 21,4 (19,8) MSEK i uttag från finansför
valtningen för att täcka verksamhetens övriga 
behov. Innehavet i Avanza minskades under året 
från 125 000 till 80 000 aktier. Räntebärande 
placeringarna har varierat mellan 10,4–21,8 Mkr. 
Placeringarna har utgjorts av företagscertifikat 
och ränteplaceringar. Avkastningen för kapital
förvaltningen, med beaktande av uttagen och 
be  roende på nedgången i Avanza, blev 7,1 procent 
att jämföra med SIXRX 16,5 procent.

Basportföljen i Förbundet ökade med 15,8 
(–8,8) procent. Portföljen är innehavsmässigt 
identisk med tidningen Aktiespararens basport
följ, men är inte likaviktad. 

Förbundets indexfond, Aktiespararna Topp 
Sverige ökade med 16,1 (–11,8) procent inklusive 
utdelning. Fonden köper aktier i de 30 mest om
satta aktierna på NasdaqOMX Stockholm som 
skall spegla OMXS30.

Nettot av realiserade värdepappersaffärer, 
exklusive ränta och utdelningar, var 9 (12) MSEK 
under 2012.
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Bokfört värde MSEK 2012-12-31
Det totala bokförda värdet av våra finansiella till-
gångar uppgick vid årsskiftet till 104,0 MSEK. 
De finansiella tillgångarna hade vid samma tidpunkt 
ett marknadsvärde om 127,5 MSEK.
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Styrelse och ledning fastställer lämplig risknivå för Aktie
spararkoncernen. Risknivån säkerställs genom intern 
kontroll i form av rutiner och riktlinjer.

Den största risken för en opinionsdrivande verk
samhet är att förbundet inte upplevs som trovär
digt eller har legitimitet att verka och uttala sig 
på uppdrag av förbundets medlemmar. Trovärdig
heten får inte ifrågasättas eller skadas genom olag
ligt eller oetiskt handlande av styrelseleda möter, 
ledning eller anställda.

För att minska risken för att felaktig informa
tion lämnas har processer etablerats för att bättre 
samordna den externa kommunikationen mel
lan talesmän och kommunikatörer för förbun
det. Kompetensutveckling av företrädare och 
talesmän genomförs för att säkra kvalitetsnivån. 
Vidare informeras löpande all personal och för
troendevalda.

För att minimera risken för krav och anspråk 
på grund av felaktiga investeringsråd förmedlas 
information enbart genom tidningen Aktiespara
ren samt nyhetsbrevet och skall utgöra underlag 
för medlemmens eget beslut om eventuella köp 
eller försäljningar.

Förbundets finansiella risker hanteras genom 
långsiktigt budgetarbete och en kapitalförvalt
ning som följer en utarbetad kapitalförvaltnings
instruktion. Denna kapitalförvaltningsinstruktion 
omprövas årligen. 

Aktiespararnas exponering mot aktiemarkna
den är stor vilket ställer höga krav på likviditeten. 
Både rörelsens intäkter och resultatet av förvalt
ningen påverkas av aktiemarknadens utveckling. 
Även den rådande lågkonjunkturen påverkar 
verksamhetens intäktsmöjligheter. 

Medlemstalet har krympt under nästan hela 
2000talet. Aktiespararna har att arbeta mot två 
trender i samhället, antalet direktägare av aktier 
sjunker successivt samtidigt som privatpersoners 
vilja att organisera sig genom föreningar minskar. 
Medlemstalet 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 legitimitet. En besvärlig aktiemark
nad, med därtill minskat intresse för aktier som 
sparform, och viktiga strategiska ställningstagan
den kan påverka medlemstillströmningen samt 
förnyelsegraden och därmed intäkterna.

Verksamhetens risker
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Aktieinvests styrelse har genom bolagets styrmo
dell och dess interna riktlinjer fastställt att risk
nivån i bolaget skall vara låg och att bolaget ska 
säkerställa en hög intern kontroll. Bolagets sty
relse säkerställer detta genom att årligen fastställa 
bolagets interna riktlinjer. 

Riskansvarig i bolaget är direkt underställd 
verkställande direktören och rapporterar löpande 
till styrelsen. Den oberoende granskningsfunktio
nen granskar på styrelsens uppdrag att bolagets 
riskhantering följer Finansinspektionens all männa 
råd.

Finansiella risker
I finansiell verksamhet utgörs de viktigaste finan
siella riskerna av aktiekursrisk, valutarisk och 
ränterisker. Av dessa är Aktieinvest endast i be
gränsad omfattning exponerat för aktiekurs och 
valutakursrisker.

Aktieinvests risker och riskhantering
Aktiekursrisker
Aktiekursrisk är risken för att drabbas av aktie
förluster på grund av ogynnsamma aktiekursför
ändringar. Bolaget är endast i begränsad om
fatt ning exponerat för aktiekursrisker då ingen 
egen handel bedrivs. Aktieinvest innehar ett 
ut jämningslager som säkerställer kunders handel 
i AndelsOrder. 

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

Valutarisk
Valutarisk är risken för att drabbas av förluster på 
grund av ogynnsamma valutakursförändringar. 
Valutaexponeringar återfinns dels i aktieinneha
vet i utjämningslagret dels i innehav i utländsk va
luta för betalning av fondlikvider. Risken begrän
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sas av styrelsen fastställda limiter som begränsar 
utjämningslagrets maximala marknadsvärde, 
samt av fastställda limiter för innehav i utländsk 
valuta.

Ränterisk
Ränterisk är risken för att Aktieinvests 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 skillnader 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 be
gränsas av att Aktieinvest använder sig av erkända 
clearingorganisationer som Euroclear för avveck
ling av utförda aktieaffärer. 

Bolaget är exponerat för kreditrisk i mycket be
gränsad omfattning, då ingen utlåningsverksam
het bedrivs.

Operativa risker
Med operativ risk avses risken att fel eller bris
ter i administrativa rutiner leder till oväntade 
ekonomiska eller förtroendemässiga förluster. 
Verksamhetens mål är att ständigt förbättras med 
avseende på rutiner, tekniska system, rapporter
ing, utbildning med mera. De operativa riskerna 
motverkas även genom en god intern kontroll. 
Överträdelser av etiska regler undviks genom 
information och utbildning av personal om gäl
lande etiska riktlinjer för all personal. Medarbe
tarnas kompetens och utbildning är viktig för 
hanteringen av operativa risker. Samtliga medar
betare vars arbetsuppgifter kräver det skall vara 
licensierade enligt SwedSecs ABs krav.

Likviditetsrisker
Risken för att Aktieinvests betalningsåtaganden 
vid förfall inte kan infrias utan att kostnaden för 
betalningsmedel ökar avsevärt, eller i ett värsta 
scenario, inte kan infrias alls. Aktieinvests likvidi
tetsrisker är begränsade då bolaget är självfinan
sierat, inte är likviditetsförsörjare på marknaden 
och dessutom inte bedriver någon utlåning eller 
egen handel. För att begränsa likviditetsriskerna 
genomförs löpande uppföljning av likviditetsmått 
och förebyggande åtgärder vilket är en viktig del 
av företagets riskhantering. Styrelsen granskar 
och godkänner minst en gång per år Aktieinvests 
finansierings och likviditetsstrategi, samt fat
tar 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 lik
vida tillgångar.

God ekonomisk förvaltning och realistisk bud
getering minskar företagets likviditetsrisk. Aktie
invest skall vara förberedd på tillfälliga fluktuatio
ner i kassan och på externa störande faktorer.

Strategiska risker
Risk för förlust av nuvarande intäktsströmmar 
eller försämrade framtida intäktsmöjligheter p.g.a. 
förändrade marknadsförutsättningar, t.ex. för
sämrad konjunktur, ökad konkurrens, affärshäm
mande lagar/regler eller andra externa faktorer 
som negativt påverkar Aktieinvests affärsmodell. 
Strategisk risk omfattar även risken för att externa 
parter negativt påverkar Aktieinvests varumärke. 
Inom strategisk risk inryms även styrelsens, VDs 
och ledningens ansvar att planera, organisera, 
följa upp och kontrollera verksamheten.
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Koncernens resultaträkning 
Belopp i tusen kronor Tilläggsupplysning 2012 2011

1

RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning 2 87 164 85 364

RÖRELSEKOSTNADER
Produktionskostnader –8 505 –7 667
Övriga externa kostnader 4,7 –44 333 –47 730
Personalkostnader 5 –47 770 –43 702
Systemkostnader 6 –2 000 –2 648
Avskrivningar på anläggningstillgångar 7 –2 904 –2 721

Rörelseresultat –18 348 –19 104

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Utdelningar 8 5 271 5 511
Realisationsresultat av finansiella instrument 8 8 804 11 961
Ränteintäkter 9 326 389
Räntekostnader 9 –19 –2
Övriga finansiella intäkter 9 26 5

Resultat efter finansiella poster –3 940 –1 240

Skatt på årets resultat 10 –633 –9

ÅRETS RESULTAT –4 573 –1 249
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Koncernens balansräkning 
Belopp i tusen kronor Tilläggsupplysning 121231 111231

1

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 7 19 299 18 922
Materiella tillgångar 7 1 829 1 031
Finansiella tillgångar 11
Andelar i intresseföretag 11 50 50
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1, 11 104 958 106 785
Summa anläggningstillgångar 126 136 126 788

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 12 10 106 11 178
Kundfordringar 4 481 4 385
Övriga fordringar 7 666 6 640
Skattefordran 1 767 2 307
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 6 057 4 598
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 4 040 5 121
Kassa och bank 14 21 903 24 827
Summa omsättningstillgångar 56 020 59 056

Summa tillgångar 182 156 185 844

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL 15 129 107 133 685

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt 16 2 573 2 479
Övriga avsättningar
Utbildningsfond 17 6 113 7 613
Ständiga medlemmar 9 528 10 270
Summa avsättningar 18 214 20 362

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga skulder 18 1 475 1 330

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 2 453 4 275
Övriga kortfristiga skulder 9 336 8 197
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 21 571 17 995
Summa kortfristiga skulder 33 360 30 467

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 182 156 185 844

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter 20 1 315 1 669
Ansvarsförbindelser Inga Inga



24 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2012

Förbundets resultaträkning
Belopp i tusen kronor Tilläggsupplysning 2012 2011

1

RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning 3 28 597 28 845

RÖRELSEKOSTNADER
Övriga externa kostnader 3, 4, 7 –17 625 –17 072
Personalkostnader 5 –13 918 –11 010

Rörelseresultat –2 946 763

FINANSIELLA POSTER
Utdelningar 8 1 864 1 413
Realisationsresultat av finansiella instrument 8 696 573
Ränteintäkter/-kostnader 9 8 24
Övriga finansiella intäkter 9 26 5

Resultat efter finansiella poster –352 2 778

Skatt på årets resultat 10 –510 –379

ÅRETS RESULTAT –862 2 399
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Förbundets balansräkning
Belopp i tusen kronor Tilläggsupplysning 121231 111231

1

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella tillgångar 11
Andelar i koncernföretag 11 11 616 11 616
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1, 11 37 898 35 435
Summa anläggningstillgångar 49 514 47 051

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar 1 952 2 291
Skattefordran 483 1 196
Övriga fordringar 3 32
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 1 057 1 070
Kassa och bank 14 3 301 3 101
Summa omsättningstillgångar 6 796 7 690

Summa tillgångar 56 310 54 741

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Ändamålsbestämt kapital 15 5 777 5 777
Fritt eget kapital 15 –1 016 –154
Summa eget kapital 4 761 5 623

AVSÄTTNINGAR
Utbildningsfond 17 6 113 7 613
Ständiga medlemmar 9 528 10 270
Summa avsättningar 15 641 17 883

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga skulder 18 1 475 1 330

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 730 1 187
Skuld till koncernföretag 19 655 16 080
Övriga kortfristiga skulder 923 815
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 13 125 11 823
Summa kortfristiga skulder 34 433 29 905

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 56 310 54 741

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

Belopp i tusen kronor 2012 2011 2012 2011
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto –3 940 –1 240 –352 2 778
Skatt aktuell –538 –438 –510 –379

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 2 904 2 721
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapitalet –1 574 1 043 –862 2 399

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av varulager 1 072 64
Ökning/minskning av fordringar –960 –1 382 1 094 –765
Ökning/minskning av kortfristiga skulder 2 893 –6 797 4 528 28

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 431 –7 072 4 760 1 662

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –1 730 –
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –2 527 –4 006
Försäljning av materiella tillgångar 172
Nettoförsäljningar/Anskaffningar av finansiella 
anläggningstillgångar 1 827 1 535 –2 463 –1 846
Kassaflöde från investeringsverksamheten –2 258 –2 471 –2 463 –1 846

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av långa skulder –2 097 –239 –2 097 –239
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –2 097 –239 –2 097 –239

Årets kassaflöde –2 924 –9 782 200 –423
Likvida medel vid årets ingång 24 827 34 609 3 101 3 524
Likvida medel vid årets utgång 21 903 24 827 3 301 3 101

Förändring likvida medel * –2 924 –9 782 200 –423

* Likvida medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden.
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Not 1. Redovisningsprinciper

Koncernredovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt 
Bokföringsnämndens allmänna råd i tillämpliga delar. I koncern
redovisningen ingår förutom Förbundet de helägda dotterbolagen 
Aktiespararnas Service AB och Aktiespararnas Intresse AB, dotter
dotterbolagen Aktieinvest FK AB, BörsNM AB och Deponova AB 
samt Aktieinvest Fonder AB, tidigare Aktiespararnas Invester ings 
AB. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. 
Detta innebär att koncernens eget kapital omfattar Förbundets eget 
kapital och den del av dotter bolagens egna kapital som tillkommit 
efter förvärvstidpunkten. Koncernens obeskattade reserver uppdelas 
och redovisas dels som eget kapital, dels som uppskjuten skatte
skuld. Från och med 2005 sker ej längre uppdelning på bundet och 
fritt eget kapital i koncernens balansräkning.

Övriga redovisningsprinciper
Från och med 2009 redovisas marknadsnoterade instrument till det 
lägsta av anskaffningsvärde eller marknadsvärde. Värderingen sker 
enligt portföljmetoden, och nedskrivning till marknadsvärde sker 
om så bedöms erforderligt.

Goodwill redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för avskriv
ningar. Goodwill representerar den del av förvärvskostnaden som 
överstiger det verkliga värdet på förvärvsdagen av de identifierbara 
nettotillgångarna. Goodwill skrivs av linjärt över nyttjandeperioden, 
som antas vara tio år.

Fordringar upptas till ett belopp med vilket det beräknas inflyta.

Medlemsintäkterna periodiseras över den period som medlemsinbe
talningarna avser. Den del av betalningarna som avser framtida pe
rioder redovisas som förutbetald intäkt i balansräkningen. De delar 
som avser treårs och ständiga medlemmar redovisas som långfristig 
skuld respektive avsättning.

Tilläggsupplysningar
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Not 2. Fördelning av rörelsens intäkter och kostnader 
  samt resultat efter finansiella poster
Förbundets, Servicebolagets, Börs-NM:s, Aktieinvestkoncernens och Intressebolagets rörelseintäkter och 
rörelsekostnader samt resultat efter finansiella poster fördelar sig på följande verksamhetsområden.

Belopp i tusen kronor 2012 2011
Medlemsintäkter 21 064 20 887
Övriga intäkter 515 762
Summa 21 579 21 649

Bolagsbevakning
Kostnader –4 305 –4 001

Information/utbildning 
Intäkter 18 512 18 310
Kostnader –36 516 –33 763
Summa –18 004 –15 453

Aktieinvestkoncernen
Rörelseintäkter 38 894 37 071
Ränteintäkter 7 392 6 738
Kostnader –39 953 -43 206
Kostnader för systemutveckling –2 000 –2 249
Summa 4 333 –1 646

Intressebolaget
Intäkter 0 0
Kostnader –6 –6
Finansiella intäkter/kostnader 21 16
Summa 15 10

BörsNM
Intäkter 1 257 1 596
Kostnader –1 251 –1 518
Ränteintäkter 23 16
Summa 29 94

Övriga kostnader
SARF/SAB-organisation –8 198 –6 323
Administration –8 329 –8 254
Marknadsföring –987 –1 352
Medlemsservice/kundservice –4 356 –3 706
Summa –21 870 –19 635

Avskrivningar -81 –90

Rörelseresultat –18 304 –19 072
Finansiellt netto 14 364 17 832

Resultat efter finansiella poster –3 940 –1 240
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Not 3. Försäljning och inköp mellan koncernföretag
Förbundet

Belopp i tusen kronor 2012 2011
Försäljning inom koncernen 2 385 2 287
Inköp inom koncernen 822 833

Arvode och kostnadsersättning Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2012 2011 2012 2011
Ernst & Young AB  
Revisionsuppdrag 361 250 126 70
Andra uppdrag (avser ersättning för fristående rådgivning) 182 56 124 19

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2012 2011 2012 2011
Medelantal anställda 67 64 21 21
– varav kvinnor 35 33 10 11
– varav män 32 31 11 10
Ledande befattningshavare
Totalt 6 6 5 5
– varav kvinnor – –

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
Styrelse, VD 3 167 2 850 1 116 916
Övriga anställda 28 699 25 968 7 817 6 011
Summa löner 31 866 28 818 8 933 6 927

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER
Sociala avgifter 9 892 9 818 2 861 2 456
Pensionskostnader 3 958 3 401 1 121 905
Övriga personalkostnader 2 054 1 665 1 003 722
Summa personalkostnader 47 770 43 702 13 918 11 010

Not 4. Information angående ersättning till revisorer

Not 5. Personal
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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 an
dra anställningsvillkor för ledningsgruppen sker efter individuella förhand
lingar med VD.

Lön och andra anställningsvillkor för VD respektive vice 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 ordföranden.

Till styrelsen i Aktiespararnas Service AB har under 2012 inget arvode ut
gått. Under 2007 beslöts vid årsstämman i Servicebolaget att förbunds sty
relsen även skulle utgöra Servicebolagets styrelse. Något arvode utöver det 
som kongressen beslutat för styrelse arbetet i förbundet utgår inte.

Till styrelsen i Aktieinvest FK AB har under året utgått ett arvode om totalt 
356 (455) tusen kronor. Till styrelsens ordförande, Håkan Gartell, har ett 
arvode på 100 (100) tusen kronor utgått.

Till förbundets och Servicebolagets verkställande direktör, Carl Rosén har 
från anställningsdagen den 25 september t.o.m. 31 december 2012 utgått 
lön om totalt 320 tusen kronor. För VD är uppsägningstiden 6 månader och 
för förbundet är uppsägningstiden 9 månader. Till avgående VD Günther 
Mårder, har under året utgått lön om sammanlagt 739 (979) tusen kronor, 
detta inkluderar också lön under uppsägningstiden. Härutöver har Günther 
Mårder erhållit en skattepliktig förmån för parkeringsplats till ett värde av 
9 (12) tusen kronor. För tillförordnade VD Carl Johan Högbom har utgått ett 
arvode om 432 tusen kronor. 

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 949 (956) 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 
uppsägningstiden 6 månader.
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Koncernen 2012 

Ersättningar till koncernledning:

Belopp i kronor Styrelsearvode/
grundlön
Förbundet/
Servicebolaget

Styrelsearvode/
grundlön
Aktieinvest

Kommitté
arvoden

Arvode för
bolagstämmo
bevakning

1/ Övrig
förmån/
ersättning

Pensions 
kostnad

Summa

Styrelsen
Johan Flodström, ordförande 100 000 100 000
Mats Ekberg 19 500 4 500 24 000
Pia Irell 3 000 3 000
Johan Jansson 13 500 13 500
Kerstin Hällgren 19 500 11 250 30 750
Lars Milberg 19 500 1 500 21 000
Jessica von Otter 27 000 27 000
Sophie Nachemsson-Ekwall 18 000 18 000
Thomas Ahlandsberg 18 000 10 500 28 500
Sören Rudmer 19 500 18 000 37 500
Mauritz Sahlin 42 000 50 000 15 000 107 000
Magnus Forhammar 1 500 3 750 5 250
Ingemar Gustafsson 18 000 18 000
Inger Eriksson 27 000 27 000
Malin Holm 19 500 6 000 25 500
Carl Johan Högbom 27 000 27 000

VD/Tf VD
Carl Rosén, VD 320 251 123 906 444 157
Carl Johan Högbom, Tf VD 432 000 2/ 432 000
Günther Mårder 739 200 9 000 340 272 1 088 472

Övriga ledande befattningshavare 
Fem personer 2 219 933 949 460 200 835 705 964 4 076 192

Summa 4 103 884 999 460 56 250 14 250 209 835 1 170 142 6 553 821

Ersättningarna ovan avser utbetalningar som gjorts under 2012. 
1/ Övriga förmåner under VD och övriga ledande befattningshavare avser tjänstebil och parkeringsplats.
2/ Varav sociala avgifter 103 283 kronor.

Not 6. Systemkostnader

För 2012 har utgifter för IT-stöd i Aktieinvest om 2 000 (2 648) tusen kronor kostnadsförts. 
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Not 7. Anläggningstillgångar 

Avskrivningar enligt plan har baserats på en nyttjandeperiod om tre till sju år för kontorsinventarier. Den ekonomiska 
nyttjande perioden för immateriella tillgångar avseende utvecklingsarbeten i det nya depåhanteringssystemet i Aktieinvest 
är bedömd till och med 2018. Tilläggsinvesteringar i depåhanteringssystemet bedöms ha en nyttjandeperiod på tio år från 
dess att den immateriella tillgången är färdig att tas i bruk. Anskaffningsvärdet av Aktieinvestsystemet uppgick per 2012-
12-31 till 44 876 tusen kronor, och ackumulerade avskrivningar till 25 577 tusen kronor. Goodwillvärdet är hänförbart till 
förvärvet av Deponova AB och skrivs av på tio år. Per 2012-12-31 är goodwillvärdet i Deponova AB helt avskrivet.

Leasing
Leasingkostnader i förbundet uppgår till 309 (246) tusen kronor. Koncernen har belastats med motsvarande kostnader 
innevarande år med 628 (639) tusen kronor. Anskaffningskostnader för leasingobjekt i förbundet beräknas till 1 012 (1 319) 
tusen kronor. Koncernens anskaffningskostnader för leasingobjekt beräknas till 2 333 (2 787) tusen kronor. Återstående 
kontraktsperioder varierar mellan 1 och 36 månader.

Hyreskontrakt lokaler  
Hyreskostnaderna för förbundet uppgår till 508 (641) tusen kronor. Koncernens hyreskostnader uppgår till 2 442 (2 585) 
tusen kronor. Koncernens hyresavtal löper fram till och med 30 juni 2013.

Koncernen
Belopp i tusen kronor 121231 111231
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
GOODWILL
Ingående anskaffningsvärde 435 435
Utgående anskaffningsvärde 435 435
Planenligt nettovärde 435 435

Ingående avskrivningar 392 348
Årets avskrivningar 43 44
Utgående ackumulerade avskrivningar 435 392

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 0 43
 
ÖVRIGA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Ingående anskaffningsvärde 43 249 39 242
Inköp 2 527 4 007
Utgående ackumulerade anskaffningar 45 776 43 249

Ingående avskrivningar 24 370 22 263
Årets avskrivningar 2 107 2 107
Utgående ackumulerade avskrivningar 26 477 24 370

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 19 299 18 879

MATERIELLA TILLGÅNGAR
Ingående anskaffningsvärde 14 846 14 846
Inköp 1 730 0
Försäljningar och utrangeringar –625 0
Utgående ackumulerade anskaffningar 15 951 14 846

Ingående avskrivningar 13 815 13 245
Försäljningar och utrangeringar –447 0
Årets avskrivningar 754 570
Utgående ackumulerade avskrivningar 14 122 13 815

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 1 829 1 031
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Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2012 2011 2012 2011
Utdelning på placerings- och bevakningsportföljen 5 271 5 511 1 864 1 413
Realiserade vinster på försäljning av värdepapper 12 828 15 184 917 577
Realiserade förluster på försäljning av värdepapper –4 024 –3 223 –221 –4

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2012 2011 2012 2011
Ränteintäkter 326 389 27 26
Räntekostnader –19 –2 –19 –2
Övriga finansiella intäkter 26 5 26 5

Koncernen Förbundet*
Belopp i tusen kronor 2012 2011 2012 2011
Skatt, aktuell –538 –438 –510 –379
Skatt, uppskjuten –95 429 0 –
Summa skatt –633 –9 –510 –379

Not 8. Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar

Not 9. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

Not 10. Skatt på årets resultat

* Förbundet är skattepliktigt endast för resultat från kapitalförvaltning.
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Not 11. Finansiella anläggningstillgångar 
 
Förbundet

AKTIER I DOTTERFÖRETAG
Aktiespararnas Service AB
Org. nr: 556193-7078
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 121231 111231
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 10 000 10 000
Bokfört värde 11 516 11 516

Aktiespararnas Intresse AB
Org. nr: 556474-6039
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 121231 111231
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 1 000 1 000
Bokfört värde 100 100

UNDERKONCERNERNAS AKTIEINNEHAV
BörsNM AB
Org. nr: 556708-7498
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 121231 111231
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 100 000 100 000

Aktieinvest FK AB
Org. nr: 556072-2596
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 121231 111231
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 200 000 200 000

Deponova AB
Org nr: 556576-4155
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 121231 111231
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 1 000 1 000

Aktieinvest Fonder AB*
Org nr: 556401-2978
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 121231 111231
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 2 500 2 500

* Namnbyte under året från Aktiespararnas Investerings AB
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ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Koncernen 

ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
BörsSM AB
Org nr: 556502-9088
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 121231 111231
Kapitalandel 50% 50%
Rösträttsandel 50% 50%
Antal andelar 500 500
Bokfört värde 50 50

Marknadsvärde Anskaffningsvärde
Belopp i tusen kronor 121231 111231 121231 111231
Förbundets bevakningsportfölj 2 127 1 905 1 058 1 056
Förbundets placeringsportfölj 40 937 35 297 36 700 34 239
Stipendiefond 189 174 140 140
Summa 43 253 37 376 37 898 35 435

Marknadsvärde Anskaffningsvärde
Belopp i tusen kronor 121231 111231 121231 111231
Förbundets bevakningsportfölj 1/ 2 127 1 905 1 058 1 056
Förbundets placeringsportfölj (se specifikation på sidan 36) 40 937 35 297 36 700 34 239
Stipendiefond 189 174 140 140
Aktiespararnas Intresse AB:s aktieinnehav 551 498 179 169
Aktiespararnas Service AB:s placeringsportfölj 
(se specifikation på sidan 36) 86 158 95 885 66 881 71 181
Summa 129 962 133 759 104 958 106 785

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

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

Aktiespararnas Service AB:s placeringsportfölj

Marknadsvärde 20121231
Aktieslag Antal Tusen kronor 
Alfa Laval 11 074 1 498
East Capital Explorer 29 360 1 439
Elekta B 30 466 3 089
H&M B 7 891 1 765
Investor 11 091 1 886
Kinnevik B 10 460 1 420
Lundin Petroleum 8 368 1 251
SEB A 24 288 1 342
Skanska B 13 552 1 439
SKF B 10 000 1 632
East Capital Explorer SR 1 29 360 40
Summa 16 801

Aktiefonder
Aktiespararna Topp Sverige 2 559 459 24 136
Summa 40 937

Marknadsvärde 20121231
Aktieslag Antal Tusen kronor
ABB LTD 10 000 1 341
Alfa Laval 30 000 4 059
Avanza 80 000 10 520
Björn Borg 20 000 700
Getinge B 20 000 4 400
H&M B 30 000 6 735
Industrivärden A 35 000 3 882
Kungsleden 40 000 1 416
Lundbergföretagen B 30 000 6 897
Lundin Petroleum 20 000 2 990
Meda A 40 000 2 678
Nibe Industrier B 45 000 4 219
Ratos B 40 000 2 500
Sandvik 30 000 3 105
SCA B 20 000 2 820
Scania B 20 000 2 686
SEB A 50 000 2 762
Skanska 50 000 5 310
SW Orphan Biovitrum 50 000 1 830
Teliasonera 40 000 1 762
Volvo B 40 000 3 552
Summa 76 164

Övriga innehav
Företagscertifikat
Holmen 9 994
Totalsumma 86 158
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Not 12. Varulager 

Varulager avseende handelslager av värdepapper i Aktieinvest FK AB är värderat till verkligt värde per balansdagen, med belopp 9 793 (10 727) tusen 
kronor. Förlagsprodukter i Aktiespararna Service AB är upptagna till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde, belopp 313 (451) tusen kronor.

Not 13. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 14. Kassa och bank

Sammanställning finansiella tillgångar
Koncernen Förbundet

Belopp i tusen kronor 121231 111231 121231 111231
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 106 785 108 319 35 435 33 589
Nettoanskaffningar/Försäljningar –1 827 –1 534 2 463 1 846
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 104 958 106 785 37 898 35 435
Redovisat värde på aktier i dotterföretag och intresseföretag* 50 50 11 616 11 616
Summa redovisat värde av finansiella anläggningstillgångar 105 008 106 835 49 514 47 051

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 121231 111231 121231  111231
Upplupna intäkter 3 106 1 847 50 41
Förutbetalda kostnader 2 951 2 751 1007 1 029
Summa 6 057 4 598 1 057 1 070

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 121231 111231 121231 111231
Kassa 15 16 10 8
Bankräkning 19 069 22 179 734 1 092
Plusgiro 2 738 2 560 2 476 1 929
Stipendiefond 81 72 81 72
Summa 21 903 24 827 3 301 3 101

* Aktier i dotterföretag och intresseföretag redovisade till anskaffningsvärden i enlighet med bestämmelserna i Årsredovisningslagen.
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Koncernen
Belopp i tusen kronor Resursfond Bundna reserver Övriga fonder* Fria reserver Totalt
IB 2012-01-01 4 000 6 143 1 777 121 765 133 685
Justering av dotterbolags ingående kapital –5 –5
Förskjutning mellan bundna och fria reserver 266 –266
Årets resultat –4 573 –4 573
UB 2012-12-31 4 000 6 409 1 777 116 921 129 107

Förbundet
Belopp i tusen kronor Resursfond Övriga fonder* Balanserade Årets Totalt

resultat resultat resultat 
IB 2012-01-01 4 000 1 777 –2 553 2 399 5 623
Vinstdisposition 2 399 –2 399
Årets resultat –862 –862
UB 2012-12-31 4 000 1 777 –154 –862 4 761

Not 15. Eget kapital

* 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. Resterande medel (93 tusen kronor) utgörs av Stipendiefonden.

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 121231 111231 121231 111231
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till:
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 2 573 2 479 0 0
Summa 2 573 2 479 0 0

Not 16. Uppskjuten skatt 
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Not 17. Övriga avsättningar

Not 18. Långfristiga skulder

Not 19. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 20. 

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

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 121231 111231 121231 111231
Utbildningsfond* 6 113 7 613 6 113 7 613

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 121231 111231 121231 111231
Treårsmedlemskap (förfaller löpande 1–3 år) 1 475 1 330 1 475 1 330
Summa 1 475 1 330 1 475 1 330

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 121231 111231 121231 111231
Upplupna semesterlöner 4 323 3 895 1 422 1 547
Upplupna arbetsgivaravgifter 1 013 1 070 228 256
Upplupna styrelsearvoden 948 973 530 468
Förutbetalda medlemsavgifter 8 365 8 895 8 365 8 895
Övriga förutbetalda intäkter 1 103 975 30 47
Övriga reserveringar 5 819 2 187 2 550 610
Summa 21 571 17 995 13 125 11 823

* Utbildningsfondens syfte är att under en tioårsperiod bidra till att öka kunskapen bland svenska ungdomar om 
privatekonomi och enskilt aktiesparande.
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Belopp i tusen kronor 2012 2011 2010 2009 2008*
Ur resultaträkningen
Rörelsens intäkter 87 164 85 364 78 104 71 858 88 050
Rörelsens kostnader –102 608 –101 747 –94 040 –97 950 –117 662
Rörelseresultat före avskrivningar –15 444 –16 383 –15 936 –26 092 –29 612
Avskrivningar –2 904 –2 721 –2 813 –2 453 –5 149
Rörelseresultat före avsättning till utbildningsfond –18 348 –19 104 –18 749 –28 545 –34 761
Avsättning till utbildningsfond – – – – –
Rörelseresultat efter avsättning till utbildningsfond –18 348 –19 104 –18 749 –28 545 –34 761
Jämförelsestörande poster – – – – –
Finansnetto 14 408 17 864 18 804 16 092 –66 734
Resultat före skatt –3 940 –1 240 55 –12 453 –101 495
Skatt –633 –9 –969 4 333 22 053
ÅRETS RESULTAT –4 573 –1 249 –914 –8 120 –79 442

Ur balansräkningen
Likvida medel 21 903 24 827 34 609 39 279 65 295
Övriga omsättningstillgångar 34 117 34 229 32 911 18 488 18 714
Aktier och andelar 105 008 106 835 108 369 108 868 100 435
Övriga anläggningstillgångar 21 128 19 953 18 668 18 990 20 936

Summa tillgångar 182 156 185 844 194 557 185 625 205 380
Kortfristiga skulder 33 360 30 467 37 264 27 606 32 244
Avsättningar/Långfristiga skulder 19 689 21 692 22 359 22 171 29 168
Eget kapital 129 107 133 685 134 934 135 848 143 968

Summa skulder och eget kapital 182 156 185 844 194 557 185 625 205 380
Medelantal anställda 67 64 62 66 74
Summa löner 31 866 28 818 27 767 30 021 32 025
Antal medlemmar 61 624 64 720 70 244 71 744 77 031

* 2008 ingår orealiserade värdeförändringar på koncernens innehav av marknadsnoterade värdepapper i årets resultat samt 
i aktier och andelar i balansräkningen. Från och med 2009 redovisas marknadsnoterade finasiella instrument till det lägsta av 
anskaffningsvärde eller marknadsvärde.

Femårsöversikt för koncernenFemårsöversikt för koncernen


