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Vägen mot
ekonomiibalan
Aktiespararna  är på många  sätt  en

fantastisk  organisation  och  folk-

rörelse.  Förbundet  har  genom

åren  bidragit  till  att utveckla

villkoren  för  svensk  ägarstyrning

och  haft  ett  avgörande  inflytan-

de över  många  av de mest  upp-

märksarnmade  bolagshändel-

serna.  Samtidigt  har  förbundet

utbildat  lOOOOO-tals  personer  i

allt  från  grundläggande  kunskap

om  ränta-på-ränta  effekten  och

vikten  avlångsiktigt  sparande  till
hur  man  sätter  samman  en bra

aktieportfö5 och hur man hittar
morgondagens  kursvinnare.

Vårt  arbete  handlar  helt  enkelt

om  att  berilca  människor  och  be-

vaka  marknaden.

Men  även  en  framgångsrilc  or-

ganisation  måste  hantera  utma-

ningar  och  utvecklas  i takt  med

att  omvärlden  förändras.  En

utmaning  har  allt  sedan  millen-

nieskiftet  handlat  om  att  vända

ett  negativt  rörelseresultat  till en

ekonomi  ibalans.

Sedan  2017  arhetar  förbundet  uti-

från  en ny  strategi  som  slca bidra

till  att  vi  når  detta  mål.  I korthet

handlar  strategin  om  att  utveck-

la  nya  medlemsskapsformer  som

kompletterar  det  traditionella

medlemskapet,  att  möjliggöra

månadsbetalningar  för  att sän-

ka  inträdesbarriärema  och  att

utveckla  vårt  erbjudande  och

vårt  tilltal  så att  fler  sparare  och

aktieintresserade  kan  känna  att

förbundet  har  ett attraktivt  er-

bjudande.  Parallellt  med  denna

process  pågår  ett  intensivt  arbete

med  att  sänka  förbundets  kost-

nader.

Att  det  går  att  sänka  kostnader

utan  att  urholka  medlemsnyttan

visar  resultatet  för  2017.  Det  ne-

gativa  rörelseresultatet  mer  än

halverades  i förbundet  och  servi-

cebolaget  genom  en  rad  åtgärder.

Samtidigt  ökade  förnyelsegraden

bland  befintliga  medlemmar-  ett

tydligt  kvitto  på  att  den  upplevda

nyttan  inte  har  försämrats.

Under  2017  påbörjades  OCkSå ar-

betet  med  att bygga  organisa-

tionen  utifrån  den  strategiska

inriktning  som  presenterades  på

bland  annat  kongressen  i Ny-

köping.  Mycket  av detta  arbete

har  under  året  skett  i kulissema

men  kommer  att  lägga  grunden

för  att  förbundet  effektivt  och  till

lägre  kostnader  ska kunna  att-

rahera  och  kornmunicera  med

potentiella  och  befintliga  med-

lemmar,  inte  minst  i den  digita-

la  miljö  som  allt  mer  måste  vara

en utgångspunkt  för  alla  beslut.

Bland  annat  påbörjades  arbetet

med  att  övergå  till  ett  nytt  med-

lemssystem,  ersätta  olilca  digitala

kommunilcationsverktyg  och  in-

tegrera  ett  nytt  betalsystem  som

möjliggör  månadsvis  automatisk

betalning.  Fortsatt  utveckling  av

förbundets  webbplats  stod  också

högt  på  agendan.

Även  processen  att  på försök

komplettera  det  ordinarie  med-

lemskapet  med  fler  alternativ  in-

leddes.  Ett  basmedlemskap  och

ett  premiummedlemslcap  med

månadsbetalningar  förbereddes

och  är tänkt  att  lanseras  under

2018.

Vid sidan  av  ovanstående  pro-

cesser  fortsätter  arbetet  med

att  bevaka  viåoren  för  landets

sparare  och  händelser  i enskil-

da bolag.  Förbundet  har  under

2017  bland  annat  reagerat  på  för-

slagen  att  kraftigt  avgränsa  det

.. . nt Il .l

fria  pensionsvalet  inom  premie-

pensionen  och  den  höjda  skat-

ten  på kapitalförsäkrfögar  och

ISI(-konton.

Koncernens  kommersiella

verksamhet  iform  avutbildning-

ar, events,  uppdragsanalyser  och

förlagsverksamhet  uppvisade

under  2017  sammantaget  en  fort-

satt  positivtrend.  FörAktieinvest

blev  resultatet  negativt  och  bola-

get  nådde  tyvärr  inte  heller  öns-

kad  kundtillströmning,  men  trots

detta  var  rörelseresultatet  bättre

än planerat.  Inom  fondbolaget

utvecklades  den  nya  indexfon-

den  Aktiespararna  Direktavkast-

ning  positivt.

Basen  för  Aktiespararnas  verlc-

samhet  är  det  stora  engagemang

som  uppvisas  av våra  närmare

850  förtroendevalda  runt  om  i

landet.  Genom  dessa  eldsjälars

försorg  harförbundet  under2017

kunna  ordna  mötesplatser  som

har  lockat  10000-tals  personer.

Till  er vill  jag  rikta  ett  speciellt

tack  - ert  arbete  är  vil«tigt  inte

bara  förAktiespararna  utan  OCk-

så för  alla  de människor  ni  inspi-

rerartill  att  komma  igång  med  ett

långsiktigt  sparande.  U-.]

[  /.</
/.

Joacim Olsson,

verkställande direktör (2,,



4 SVERfGLS AKT!)SPARARE'S RIKSFORHLl!1lD 2017

Efffantastiskt
näatverkavsparare
Närhet  oeh  personligt  engage-

mang  -  framgångsfaktorer!

Aktiespararna  har  ett  unikt

rikstäckande  nätverk  för  infor-

mation,  utbildning  och  erfaren-

hetsutbyte  för  såväl  oerfarna

sparare  som  erfarna  investera-

re.  Den  lokala  närvaron  och  en-

gagemanget  från  närmare  850

ideellt  arbetande  ledningsper-

soner  är avgörande  för  varu-

märket  Aktiespararna  och  den

lokala  medlemsdialogen.  Nät-

verket  skapar  OCkSå en demo-

kratisk  grund  för  Aktiesparar-

na  som  medlemsorganisation

och  företrädare  för  aktiespara-

re runt  om  i landet.

sociala  medier  blir  en allt  vik-

tigare  plattform  för  den  lokala

kommunikationen.  Vidare  har

allt  fler  lokalavdelningar  pro-

vat  marknadsföring  via  sociala

medier  och  delande  av  informa-

tion  till  olika  nätverk.

Nya  formeravträffar

Förutom  lokalavdelningar-

nas  traditionella  verksamhet

med  företagspresentationer,

börsinformation,  aktiecaf6er,

företagsbesök,  utbildningar

med  mera  har  även  digita-

la  webb-sändningar  och mer

riktade  träffar  genomförts.  In-

tresset  från  tjejer  som  vill  lära

sig mer  om  aktier  har  varit  re-

kordstort  vilket  Västerås  och

Uppsalas  utbildningsresa  med

320  tjejer  och  ytterligare  ett  40-

tal  lokala  tjejtföffar  signalerar.

Många  nya  ansikten  lokalt

Under  året  har  I10 nya led-

ningsgruppspersoner  och  lo-

kala  valberedare  rekryterats.

Andelen  kvinnor  och  yngre  i

ledningsgrupperna  fortsätter

att  öka.  Samarbetet  med  Unga

Aktiesparare  lokalt  har  varit

framgångsrikt  på  flera  håll.  Un-

der  året  har  initiativ  till  sam-

manslagningar  av  lokalavdel-

ningar  sl«ett  för  att  kraftsamla

DigitaIiseringalltviktigare

Ny  lokal  hemsida  har  lanserats

under  året  med  efterföljande  ut-

bildningar  under  årets  region-

konferenser.  Den  lokala  hemsi-

dan,  lokala  Facebooksidor  och
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och förMttra  erbjudandet  till

medlemmarna.  Ett  arbete  som

kommer  att  fortsätta  även  un-

der  2018.

Dialogen  med

förtroendevaIdaviktig

Aktiespararna  erbjuder  oli-

ka forum  för  att  utveckla  di-

alogen  med  de ideellt  aktiva:

Närområdestföffar,  Region-

konferenser,  Årskongressen.

Ledningsgruppsforum,  Ny-

hetsbrev  och  en  egen  Face-

bookgrupp  för  erfarenhets-

utbyte  och samarbete  mellan

lokalavdelningar.  Under  hösten

lanserades  ett  VD-brev  för  Ak-

tiespararnas  lokala  ordföran-

den i syfte  att  stärka  dialogen

ytterligare.

Årskon@essiindustrimiljö
Nyköping  och  den  tidigare

tvättmedelsfabriken  Sunlight,

som nu är ett konferenscen-

trum,  blev  platsen  för  Aktie-

spararnas  51:a  årskongress.

280  deltagare  från  hela  landet

mötte  upp  till  två  dagars  för-

handlingar,  utflykter  och

gemenskap.

Regionkonferens  ,,/

medframtidsfrågor

Höstens  region-

konferenser

präglades  av  dis-  ,.,-.

kussioner om med- N
lemsläget,  ekonomi,

webb-prnjekt,  styrelse-

och  valberedningsfrågor.

Till  årets  konferenser  blev

även  alla  webb-ansvariga

inbjudna  för  genomgång  av de

nya  lokala  hemsidorna.  Popu-

föra  inslag  var  även  "Mark-

nadsföring  i sociala  medier"

och '%arboken".  Vid region-
konferenserna  valdes  OCkSå re-

gionens  förslag  till  valberedare

att  väljas  på  kommande

årskongress.

Aktieslaget

Den  årliga  golf-

tävlingen  Aktie-

slaget  genomför-

des med  tävlingar

på  15  banor  och

totalt  deltog  över900

deltagare  från  hela  lan-

det.  Finalen  genomfördes

på Mariefreds golfklubb. (;] (A
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Alltid  pa din sida
försvarar  spararna

Aktiespararna  fflrsvarar  aktie-

ägarnas  intressen,  vare  sig  akti-

erna  ägs  direkt  eller  indirekt  via

fonder  eller  pensionssparande.

Detta  sker  bland  annat  ge-

nom  bolags-  och  marknadsbe-

vakning,  opinionsbildning  och

påverkan  på lagstiftaren  för  att

ändra  ellerförbättraregelverken.

Grunden  för  allt  framgångs-

rikt  aktiesparande  är  bra  före-

tag  och  goda  villkor  för  sparan-

de. Här  spelar  Aktiespararna  en

viktig  roll  för  att  påverka  både

bolagens  agerande  och  förbättra

spararnas  villkor.

Den  kostnadsfria  rådgivning-

en som  Aktiespararna  erbjuder,

som  omfattar  rådgivning  kring

sparjuridiska  frågor  inklusive

aktier,  fonder  och  pension  har

varit  fortsatt  uppskattad  bland

våra  medlemmar.  Under  2017

inkom  en  betydande  mängd  frå-

gor  per  mail  till  sparexperterna.

se och  aktieombudsmannen.se.

Vi  har  under  året  utökat  den-

na  tjänst  med  flera  uppskattade

"chattar"  där  medlemmar  kan

ställa  frågor  till  Aktiespararnas

experter  eller  inbjuda  externa

experter.

Vår  satsning  på denna  upp-

skattade  medlemsförmån  fort-

sätter  under  2018.

[luldJalibiiakii;uJ

Under  2017  bevakade  Aktiespa-

rarna  omkring  700 bolag  och

närvarade  vid  drygt  330  bolags-

stärnrnor  runt  om  i Sverige  med

hjälp  av  våra  cirka  40 utbildade

bolagsbevakare.

I många  fall,  i synnerhet  i min-

dre  företag,  kundevi  påverka  och

förhindra  tveksamma  eller  orik-

tiga  förslag  som  lagts  fram.

ffiffi
2017  bevakade  vi

omkring  700  bolag

och  närvarade  vid

drygt  330  stämmor.

Akfiespararnas  tre  kärnfrågor  vid

bolagsstämmorna  2017  var  för

det  första  styrelsernas  samman-

sättning  avseende  mångsyssleri.

Vi  vill  helt  enkelt  att  ledande  in-

divider  inte  tar  på  sig för  många

styrelseuppdrag  eftersom  det

kan  sänka  Icvaliteten  på arbetet.

Härvarvi  tidigt  ute  med  ett  brev

till  valberedningarna  för  att  på-

verka  valet  av ledamöter  under

2017.  Ett  brev  som  fick  mycket

uppmärksamhet.

För  det  andra  vill  vi  se till  att

ledande  befattningshavares  inte

utnyttjar  bolagets  affär  för  egen

vinning.  Aktieägarna  skall  käru'ia

sig  trygga  i att  bolagets  intresse

kommer  först.

Den  tredje  kärnfrågan  var

transparens  i  informationsgiv-

ningen,  Aktiespararna  vill  helt

enkelt  att  både  fram-  och  mot-

gångar  lyfts  fram  av styrelsen

och  ledningen  i samband  med

bolagstämman,  detta  för  att  öka

trovärdigheten  och  förståelsen

för  bolaget  hos  småägarna.

En av flera  viktiga  bolagsstämmor

under  2017  var  stämman  i SCA  i

Sundsvall,  därAktiespararna  ril«-

tade  kritik  mot  styrelseledamo-

ten  Bernt  Nordbergs  mångsyss-

leri.  Han  har  därefter  avsagt  sig

flera  styrelseuppdrag.

Andra  exempel  på uppmärk-

sammade  bolagstämmor  under

2017  var  stämman  i Hennes&-

Mauritz,  där  Aktiesparamas  re-

presentant  kritiserade  bolagets

otydliga  och  bristfälliga  informa-

tionsgiming.

Även  en stämrna  i ett  lite  min-

dre  bolag,  Eltel,  blev  uppmärk-

sammad  efter  att  en rad  brister  i

bolagets  rapportering  uppdagats.

Aktiesparama  riktade  slcarp  kri-

tik  mot  bolagets  skötsel.

En  viktig  framgång  under

2017  var  den  klandertalan  som

förbundet  drev  i domstol  mot

Haldex  AB.  Upprinnelsen  till

stämningen  var  ett  beslut  fattat

av  Haldex  extra  bolagstämma

i augusti.  Beslutet  innebar  att

Haldexstyrelsen  ålades  gyru'ia  en

aktieägare,  I(norr-Bremse,  på  an-

dra  alctieägares  bekostnad.

Det  var  vildigt  att  förbundet

markerade  att  den  här  typen  av

beslut  inte  får  förekornrna  på

den  svenska  aktiemarknaden.

Aktiespararna  vann  processen  i

domstolen.

Opimonsbildning
Aktiespararna  har  under  en

lång  tid  varit  starkt  kritisk  mot
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det  som  kallas  falskt  aktiva  fon-

der,  dvs  fonder  som  utger  sig  för

att  vara  alctiva  och  tagit  betalt

därefter,  men  som  i praktiken

varit  passiva  indexfonder.  Det-

ta arbete  har  uppmärksammats

både  i Sverige  och  internatio-

nellt.  Till  Aktiespararnas  stora

glädje  kan  vi  konstatera  att  kri-

tiken  gett  positiva  effekter.

Flertalet  av de stora  fondbo-

lag  vi  granskat  under  året  har

ökat  sina  portföljrisker  och

blivit  betydligt  mer  aktiva  för-

valtare  med  möjlighet  att  skapa

meravkastning  till  sina  spa-

rare  utöver  fondavgiften,  och

de fondbolag/fonder  som  inte

kommit  lika  långt  i sitt  arbete

har  sänkt  sina  avgifter  till  gagn

för  fondspararna.

Under  året  har  Aktiespararna

varit  aktiva  och  ökat  sin  när-

varo  på  sparandemarknaden,

bland  annat  genom  en kampanj

mot  regeringens  skattehöjning

på Investeringssparkonton,  en

höjning  som  träffar  miljoner

människor.

En annan  vgktig fråga  som  Ak-

tiespararna  varit  engagerade  i

under  året  är  informationsgiv-

ningen  från  börsbolagen.  En  bra

och  transparent  informations-

givning  är en fundamental  del

av en effelctiv  prisbildning  och

investerarnas  förtroende  för

aktiemarknaden.

Aktiespararna  ser  därför  med

stort  allvar  på  bolag  som  dröjt

med  väsentlig  information  till
marknaden.  Exempelvis  har

Aktiespararna  riktat  skarp

kritik  mot  Hexagon  i samband

med  brottsmisstankarna  och

häktningen  av  företagets  vd  Ola

Rollfö.  Detta  faktum  har  däref-

ter  också  kritiserats  av  börsens

Disciplinnämnd.

Aktiespararna  drev  OCkSå

under  vårens  bolagsfömmor  en

kampanj  mot  bemyndiganden

för  riktade  kontantemission-

er. Vår  organisation  ogillar  att

ett  växande  antal  börsföretag  i

samband  med  bolagstämmorna

ber  om  möjligheten  att  rikta  en

kontantemission  till  en eller  fle-

ra  nya  ägare,  dessutom  ofta  med

rabatt.  Vår  kritik  bottnar  i att  de

befintliga  ägarnas  företrädesrätt

blir  beskuren  och  de  riskerar

dessutom  att  bli  värdemässigt

utspädda.

Ett  exempel  på detta  under

året  var  bostadsutyecklaren  To-

bin  Properties  riktade  kontant-

emission  till  fastighetsbolaget

Klövern,  vilken  slcedde  till  en

stor  rabatt  iförhållande  till  bör-

skursen.

Lobbyarbete

Den  finansiella  lagstiftningen

kommer  idag  framför  allt  från

EU,  och  det  är  därför  viktigt  att

Aktiespararna  i ett  tidigt  skede

bevakar  arbetet  för  att  få bättre

möjligheter  att  påverka.  Därför

är  organisationen  medlem  i den

europeiska  organisationen  Bet-

ter  Finance,  som  representerar

550  miljoner  finanskonsumen-

ter.

Aktiespararna  representerar

även  konsumentsidan  på bank

och  värdepappersområdet  i All-

männa  reklamationsnämnden,

ARN.  Aktiespararnas  ledamö-

ter  i ARN  har  under  2017  varit

Nicolas  Kortesluoma  och  Lars

Milberg.

Aktiespararna  svarade  även  på  en

rad  remisser  2017,  bland  annat;

Finansinspektionens  prome-

moria,  En  ny  ordning  för  redo-

visningstillsyn,  Ändrade  regler

för  Första-Fjärde  AP-fonderna

och  promemorian  om  höjd  be-

skattning  av Investeringsspar-

konton.

Aktiespararna  lämnade  även

ett  stort  antal  rekommendatio-

ner  till  småägarna  i samband

med  offentliga  uppköpserbju-

danden.  Organisationen  har

OCkSå  föreslagit  god  man  åt mi-

noritetsägarna  till  bolagsverket

i en lång  rad  bolag  där  huvud-

ägaren  vill  lösa  in  minoritetens

aktier.  Detta  för  att  ägarna  skall

bli  så väl  behandlade  som  möj-

ligt. [! $
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Vara  mediekanaler
o

nar  miljonpublik
Under  senare  år har såväl medie-

som  analyshusens  marknader

förändrats  kraftigt,  vilket  även på-

verkat  utbudet  av information  och

analyspåaktie-oehsparmarknaden.

ett ännu  mer  gediget  börsma-

terial  i Aktiespararen,  dels  ge-

nom  Analysguidens  omfattan-

de analyser.

Tidningen  Aktiespararen

Aktiespararen  fortsätter  att

försvara  sin  position  relativt

konkurrenterna  inom  segmen-

tet  affärsmagasin.  Under  2017

har  tidningen  utvecklats  på en

rad  områden  för  att  bli  ännu

mer  relevant  för  såväl  nybör-

jaren  som den erfarne  aktie-

spararen.  Det  handlar  bland

annat  om  analyser  av porträtt-

terade  företagsledares  insyns-

affärer,  inspirerande  läsning

för  att  ge läsaren  en knuff  till

nästa  steg i sparresan,

':T"%, fördjupat men tydligaremakromaterial  och  att

när  det  gäller  opinionsbildning

i sparfrågor.  Enligt  den  senaste

officiella  rnätningen,  Orvesto

Konsument  2016,  uppgick  an-

talet  läsare  av varje  nummer

av  tidningen  Aktiespararen

till  118000.  Av  besparingsskäl

gjordes  ingen  Orvesto-mätning

2017.

Aktiespararna.se

Aktiespararnas  webbsajt  Ak-

tiespararna.se  har  under  året

haft  drygt  262000  unika  be-

sökare  per månad,  enligt  Kia

Index,  jämfört  med  knappt

260000  per  månad  2016.  Un-

der våren  nådde  trafiken  till

Aktiespararna.se  under  flera

veckor  historiska  rekordnivåer

kring  80-85000  unika  läsare.

I samband  med  lanseringen  av

den  nya  sajten  i mitten  av året

sjönk  trafiken  kraftigt  initialt

för  att  under  hösten  återhämta

sig till  nivåer  kring  50-60000

unika  läsare  per  vecka.

Parallellt  med  att bidra  till

målet  om  en ekonomi  i balans

har  redaktionen  arbetat  inten-

sivt  med  att  utveckla  Aktiespa-

rarnas  digitala  position,  bland

annat  genom  att  implementera

strategier  för  att  öka  trafik  till

sajten  och  räckvidden  i sociala

medier.  Ett  exempel  är börsre-

daktionens  framgångsrika  och

populära  digitala  format  Korta

Portfö5en. På twitter uppgår
antalet fö5are till  drygt 18 000,
en  uppgång  med  tusentals  följa-

re.  Antalet  följare  på  Facebook

uppgår  till  över  14000,  även  det

eanretbetydande uppgång under d
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Förutom  att  spela  en central

roll  för  att  nå  nya  medlemmar

och  vara  en viktig  plattform  för

Aktiespararnas  opinionsbild-

ning  är  webben  OCkSå en viktig

intäktskälla  genom  annons-

intäkter  och andra  former  av

Aktiespararna.se

har  under  året

haft  drygt  262000

unika  besökare

per  månad.

kommersiella  samarbeten.  Un-

der  året  har  bland  annat  ett  nytt

annonsformat,  så kallad  native,

lanserats  och  tagits  emot  väl

på marknaden,  både  som  digi-

talt  annonsformat  och  i print.

Även  avtal  som  rör  spännande

kommersiella  partnerskap  har

ingåtts.

Video&Poddar

Under  året  har  antalet  lyssna-

re på Aktiespararens  populära

podcastformat  Aktiepodden

ökat  med  rförmare  tusen  till  om-

kring  20  000  lyssnare.  Samtidigt

har  redaktionen  arbetat  fram  yt-

terligare  poddformat,  som  pla-

neras  att lanseras  under  2018

och  komplettera  Aktiepodden

målgruppsmässigt.  Under  2017

bekräftades  OCkSå det  kommer-

siella  intresset  för  poddar,  en

viktig  förutsättning  för  det  fort-

satta  utvecklingsarbetet  med  att

bredda  poddlyssnadet.

Under  året har  Aktiespara-

renTV  producerats  i anslutning

till  utgivningsdagen  av  varje

nummer  avtidningen.  För  att  nå

en större  total  publik  delas  pro-

grammen  nu upp  i fristående

delavsnitt  som  publicerats  i so-

ciala  medier  som  Facebook  och

Youtube,  med  en tonalitet  och

en längd  optimerad  efter  kana-

lernas  förutsättningar.  Ofta  når

varje  klipp  tusentals  tittare.

Ambitionen  är att öka  pro-

duktionen  av rörlig  bild  under

2018.  Parallellt  med  uppskatta-

de men  resurskrävande  studio-

inspelningar  pågår  ett  arbete  för

att  möta  efterfrågan  bland  pu-

bliken  av rörligt  material  i det

dagliga  analys-  och  nyhetsarbe-

tet,  som  till  exempel  vid  stäm-

mor  och  kapita1marknadsdagar.

Men  OCkSå i form  av rörligt  ut-

bildningsmaterial.

Analysguöden

Analysguiden  lanserades  för

fyra  år  sedan  och  är namnet  på

såväl  Aktiespararnas  oberoende

uppdragsanalys  som  på en un-

dersajt  påAktiespararna.se.

Målet  för  den framgångsrika

sajten  och  tjänsten  är att  inves-

terare  och  andra  aktieintresse-

rade  lätt  ska  kunna  skaffa  infor-

mation  om  noterade  bolag  samt

få ett  bra  underlag  för  eventuella

investeringar.

Varje  noterat  bolag  har sin

egen  sida  med  sammanställning

av analyser,  bolagsnyheter  och

finansiell  data.

Vid  utgången  av 2017  var  ett

60-ta1  nordiska  börsbolag  un-

der  bevakning,  tillika  betalande

kunder, hos Analysguiden, iäm-
fört  med  ett  50-ta1  under  samma

period  2016.  Bolagen  betalar

för  denna  uppdragsanalys  till

Aktiespararna  och  det  ärAktie-

spararnas samarbetspartner  Jarl
Securities  som utför  själva  be-

vakningen  av bolagen  externt

för  att  säkerställa  oberoende.

Under  2017  lanserades  en rad

nya  tjänster  för  bolagen  inom

Analysguiden,  såsom  previews,

nyhetskommentarer  och flash

update.  En  annan  nyhet  var

premiumtjänsten  EQ  Research.

Den  rildar  sig till  bolag  med  ett

större  marknadsvärde  där  pre-

miumanalyserna  kan  utgöra

underlag  för  konsensus  i SME

Direkt  och  samtidigt  underlag

för  nyhetsflashar  som  skickas  ut

direlct  efter  rapport.

Under  2017  har  även  teamet

bakom  Analysguiden  arbetat

med  förberedelser  inför  imple-

menteringen  av  Mifid2-rege1-

verket  2018,  som  medför  tuffa-

re  krav  på  kapitalförvaltarna

att  betala  för  analys.  Samtidigt

bedöms  utvecklingen  med  att

banker  bevakar  allt  färre  bolag,

med  analyser  av fögre  lcvalitet,

förstärkas.  För  spararna  inne-

bär  det  sämre  tillgång  på  analys,

men  också  att efterfrågan  på

lcvalificerad  analys  ökar.  Det  ta-

lar  i sin  tur  för  en fortsatt  stark

tillväxt  och  betydelse  för  Ana-

lysguidens  analystjänster.

Event

Under  året  har  42 centralt  ar-

rangerade  event  genomförts.

Det  har  totalt  varit  över  570  bo-

lagspresentationer  på  dessa  och

antalet  besökare  har  varit  drygt

7500.  Via  webben  följdes  even-

ten  av över  180  000  tittare.

IT-mfrastruktur

De  senaste  åren  har  präglats  av

ett omfattande  arbete  när  det

gäller  Aktiespararnas  IT-arbe-

te.  Mycket  av arbetet  sker  under

ytan  men  långsiktigt  är  det  helt

avgörande  att koncernen  har

en modern  IT-struktur.

Under  2017  lanserades  för-

bundets  nya  responsiva  webb-

plats  samtidigt  som  byte  av

medlems-

system,  dist-  =

ributions-

verl«tyg  för  '

e-post  samt

betalfunk-

tionalitet

online  in-

leddes.  '-]
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Vi hjälper  dig
aff  lyckas
Aktiespararna  har  tagit  fram  en rad

verktyg  för  att  göra  medlemmarna

till  framgångsrikap1acerare.

Hitta  kursvinnare

Hitta  1cursvinnare  är  det mest

använda  aktieana1ysprogrammet

i Sverige  och  exklusivt  för  med-

lemmar  i Aktiespararna.  Med

Hitta  kursvinnare  kan  man  på

ett  enkelt  sätt  göra  sin  egen  ak-

tieanalys  av alla  noterade  bolag

i Sverige.  För  abonnemanget  till-
kommer  en extra  kostnad,  men

samtliga  medlemmar  kan  pröva

programmet  kostnadsfritt  i 90

dagar.

Hitta  kursvinnare  används  i de

flesta  av Aktiespararnas  utbild-

ningar  och  är OCkSå ett  vanligt

förekommande  inslag  i förbun-

dets  reseverksamhet.  Hitta  kurs-

vinnare  är  sedan  några  år  tillba-

ka  en lönsam  affärförförbundet.

Omsättningen  för  programmet

ökade  under  2017  med  4 procent

jämfört  med  året  innan  och  blev

5,3  mkr.

Utbildning

Aktiespararna  erbjuder  kurser

och  seminarier  på olika  kun-

skapsnivåer.  Kurserna  finns

både  i lärarledd  form  och  fritt

tillgängligt  för  medlemmar  på

webben.  Under  året  har  sju  olika

utbildningar  hållits  vid  totalt  30

olika  tillfällen.

FörlagetAktiespararna

Förlaget  har  inte  givit  ut  någon

ny  bok  under  året.  "Bli  grymt  ril«

på aktier"  av Anders  Haskel  är

fortsatt  en storsäljare.  Förlagets

böcker  säljs  främst  via  AdLibris

och  Förlagssystem.

!l»aitixptii  ltiiiia

Medlemmarkan  få  juridisk  råd-

givning  i aktierelaterade  fråge-

ställningar  samt  allmänna  råd

om  sparande  genom  Aktiespa-

rarnas  jurister  och  experter  på

tidningen  Aktiespararen.  Råd-

givningen  ges i huvudsak  via

mejl.  Under  2017  inleddes  även

rådgivning  via  att  chattverktyg

på  Aktiespararnas  webbplats.

TidmngenAktiespararen
Tidningen  Aktiespararen  är

Nordens  största  aktie-  och

fondmagasin.  Tidningen  bju-

der  på  intervjuer  med  närings-

livets  tungviktare,  oberoende

analyser, kÖP-  och säljråd, råd-
givning  från  sparexperter  samt

allehanda  information  om  den

svenska  marknaden  för  aktier,

fonder  och  andra  aktierelatera-

de instrument.  Målet  är att  ge

varje  läsare  relevant  kunskap,  i

alla  steg  på  sparresan.

Läsarna  kan  också  ta del  av

tre  aktieportföljförs1ag  och  fyra

förslag på fondportfö5er.  Den

som  läser  Aktiespararen  får

ökad  kunskap  och  insikt  om

det  mesta  som  rör  sparande.

Resor

Mångamedlemmargillarattresa

och  varje  år genomför  Akties-

pararna  ett antal  utbildnings-

resor.  Under  2017  gjordes  resor

till  bland  annat  Tobago,  Dubai,

Singapore,  Spanien  och  Med-

elhavet.  På programmet  står  ut-

bildning  och/eller  studiebesök.

Förmånliga  priser

på  aktie-  och  fondhandel

Aktiespararnas  medlemmar  får

genom  vårt  värdepappersbolag

Aktieinvest,  extra  förmånliga

priser  med  rabatter  på  aktiehan-

del. Hos  Aktieinvest  kan  man

spara  i aktier,  fonder  och  färdiga

alctie-  och  fondportföljer.

Rabatterpåaffärstidnmgar
Medlemmar  i  Aktiespararna

kan  vid  prenumeration  få  rabatt

på  Affärsvärlden,  Veckans  Af-

färer  och  Dagens  Industri.
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Medlemmar  i  Aktiespararna

erbjuds  genom  Aktiespararnas

Medlemsförsäkring  trygga  och

prisvärda  medlemsförsäkring-

ar  för  bil,  villa,  fritidshus,  hem,

husvagn,  husbil,  släpvagn,  fri-

tidsbåt  och  olycksfall.

Förmånligapriserpå

hotellävernaffning

Som  medlem  i Aktiesparar-

na får  du rabatt  när  du bokax

hotellövernattning  hos  Elite

Hotels.  Du  blir  dessutom  auto-

matiskt  uppgraderad  till  nivå

Silver  när  du  blir  medlem  i Elite

Hotels  gästprogram.

Rabattpå  drivmedel

Som  medlem  i Aktiespararna

erbjuds  du  sedan  2017  en extra

hög  rabatt  när  du  skaffar  Preem

MasterCard.  Du  får  hela  40  öre

per  liter  i rabatt  på  diesel  och  35

öre  per  liter  i rabatt  på bensin!

Rabatten  gäller  på  alla  Preems

bemannade-  och automatsta-

tioner.

Event

Under  året  har  42 centralt  ar-

rangerade  event  genomförts

under  2017.  Eventen  hölls  i

huvudsak  i  Stockholm,  men

även  Göteborg  och  Skåne

hade  ett  flertal

event.

Lokalaträffaroch  evenemang

Årligen  anordnar  Aktiesparar-

na  cirka  900  lokala  evenemang

runt  om  i Sverige.  Det  handlar

om  bland  annat  bolagspresen-

tationer,  seminarier,  studie-

cirklar,  studiebesök  eller  större

centrala  evenemang.

UngPrivatekonomi

Som  medlem  i Aktiesparar-

na har  du OCkSå förmånen  att

vara  huvudsponsor  av projek-

tet Ung  Privatekonomi.  Pro-

jektet  drivs  av Unga  Akties-

parare  och  går  ut  på att  unga

medarbetare  utbildar  och  in-

spirerar  gymnasieungdomar

att  komma  igång  med  ett  eget

sparande  och  sköta  sin  privat-

ekonomi.  Under  2016/17  utbil-

dade  projektets  informatörer

närmare  27000  av  Sveriges

gymnasieelever.  !

?



Vision
Ett me4temsMp iAktiespararna  skall vara det självklara valet
för  alla  som  är  intresserade  av aktier,  aktiefonder  och  aktierela-

terade  instrffment.

Förbuntjet  skallvara  den  naturliga  mötesplatsen  för  denna

grupp, s@väl fysiskt som virtuellt.

Mission
Vår  mission  är  att  hjälpa  fler  att  bli  berikade  genom  ett  klokt

och  samhällsnyttigt  alctiesparande.

Verksaiiilielsidå
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Skaskapade  bästa
förutsäffningarna
Styrelsen  och verkställande  di-

rektöreniSveriges  Aktiesparares

Riksförbund  med  organisations-

nummer  857202-1593  och säta i

Stockholm  avger  härmed  årsredo-

visning  och koncernredovisning  för

räkenskapsåret2017.

Ändamål
Sveriges  Aktiesparares  Riksför-

bunds  (Aktiespararna)  stadgar

antogs  av  årskongressen  23 april

2016. Enligt  ffi 1 skaAlctiesparar-
na  vara  en oberoende  intresse-

organisation  för  enslölda  som

spararellervillfrämja  sparande  i

marknadsnoterade  aktier,  aktie-

fonder  och  andra  aktierelatera-

de värdepapper.

ffijf
För  privatpersoner

som  vill  förbättra

förutsättningarna

att  bli  framgångs-

rika  i sitt  sparande.

Förbundets  uppgift  är att för

medlemmarna  skapa  bästa  möj-

liga  förutsättningarför  sparande

i marknadsnoterade  aktier,  ak-

tiefonder  och  andra  aktierelate-

rade  instrument.

Allmänt  om verksamheten

Sveriges  Aktiesparares  Riksför-

bund  är en ideell  förening  för

privatpersoner  som  vill  förbätt-

ra  sina  förutsättningar  att bli

2014

B5 275

- 15 245

- 3 728

175 824

71 %

- 3 %

- 2 %

66

2013NyckelfalKoneernen 2017 2018 2015

Belopp Itusen kronor

Intäkter 109B83 106233 106080 929BB

Rörelseresultat -11820 -17107 -10836 -15322

Resultat e. finansiella poster 4 Ei73 7 283 B 147 3 021

Balansomslutning 198487 1857Ei2 1B5597 173427

Soliditet (l)  74% 75% 73% 75 %

Avkasting på eget kapital (2) 4 % 5 % 5 % 2 %

Avkasting på totalt kapital (3) 2 % 4 % 5 % 2 %

Medelantalanställda 88 87 70 67

(I) Justerat eget kapital/baIansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital +
obeskattade reservermed avdragför uppskjuten skattskuld. (2) Årets resuItat/genomsnittIigt
justerat eget kapital. (3) (Resultat efterfinansiella intäkter och kostnader + räntekostnader)/
genomsnittlig halansomslutning.

framgångsrika  i sitt  aktie-  och

fondsparande.  Förbundet  hade

68 808  (68  292)  medlemmarvid

utgången  av 2017  vilket  innebär

att  förbundet  fortsätter  att öka

medlemsantalet.  Genom  med-

lemskapet  tillhandahåller  för-

eningen  utbildning,  aktieträffar,

böcker,  tidningen  Aktiespara-

ren,  hemsidan  www.aktiespa-

rarna.se,  nyhetsbrev  samt  aktie-

juridisk  rådgivning.

Aktiespararna  bevakar  för

medlemmens  räkning  den en-

skilde  aktieägarens  intressen

gentemot  marknaden,  bolagen,

storägare  och  finansindustri.  Vi-

dare  erbjuds  medlemmen  aktie-

och  fondhandelstjänster  genom

dotterdotterbolagetAktieinvest.

Väsentlgga händelser  underåret

Medlemsintäkterna  i förbun-

det  uppgick  till  26,4  (27,1)  mkr.

Aktiespararnas  försäljning  av

utbildning,  analysprogramva-

ror  och  böcker  uppgick  till  15,6

(12,1) mkr.  Under  året  deltog

cirka  1 000  personer  i centralt

anordnade  utbildningar.  An-

talet  användare  av analyspro-

gramvaran  Hitta  kursvinnare

uppgick  vid  utgången  av 2017

till  cirka  5 500  (5 400).

Aktiespararnas  Intresse  AB

är under  likvidation.

Aktiemvest  Fonder  AB förvaltar

två fonder,  Alctiespararna  Topp

Sverige  och  Aktiespararna  Di-

rektavkastning.  Aktiespararna

Topp  Sverige  har sedan  1999

möjliggjort  för  sparare  att följa

de 30 mest  omsatta  al<tierna  på

Stockholmbörsen.  Fonden  Al(-

tiespararna  Direlctavkastning

investerar  i de  15 storbolag  på

StocMolmsbörsen  som  har  upp-

visat den  högsta  direktavkast-

ningen  de senaste  tre  åren.  Fon-

derna  tar  ett tydligt  ägaransvar

i enlighet  med  Aktiespararnas

policy  för  ägarstyrning,  i syfte

att  bevaka  andelsägarnas  in-

tressen.  Dessutom  har  fonderna

ett lågt  avgiftsuttag.  Årlig  avgift

för  Alctiespararna  Topp  Sverige

(exklusive  courtage)  uppgick

till  O.31 (0.31> '/o och Fondens

Totalkostnadsandel  (TI(A)  till

0,31 (0,32) "/o. Årlig  avgift  för

Alctiespararna  Direktavkastning
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(exklusive  courtage)  uppgick  till

0,30 "/o och  Fondens  Totalkost-

nadsandel  (TI(A)  till  O,33 '/o.

Sparande  i fondernakan  göras

dels som  pensionssparande  via

Premiepensionssystemet,  som

direktägare  eller  via  distributö-

rer  som  fondbolaget  har  samar-

bete  med,  bland  annat  systerbo-

laget  Aktieinvest  FK  AB.

Affärsutveckling

Aktiespararnas  starka  räck-

vidd  med  tidning,  webb  och

event  har  under  2017  fungerat

som  ett  bra  stöd  till  vårt  med-

lemserbjudande  där  rel«ryte-

ringen  under  året  ölcat.

Ekonomi

Koncernredovisningen  ornfattar

Sveriges  Aktiesparares  Riksför-

bund  med  helägda  dotterföre-

tagen  Aktiespararnas  Service

AB  och  Aktiespararnas  Intresse

AB,  dotterdotterföretagen  Börs

NM  AB,  Aktieinvest  FKAB  och

Aktieinvest  FKHoldingAB  samt

AJctieinvest  FK Holding  AB:s

dotterföretag  Aktieinvest  Fon-

derAB.

Aktieinvest  dotterföretag  De-

ponovaAB  och  Börs  NMAB

bedrev  ingen  verksamhet  2017.

Koncernens  intäkter  uppgick

till  109,9  (106,2)  rnkr  och  rörel-

seresultat  förändrades  till  -11,8

(-17,1)  mlcr. Koncernens  resul-

tat  efter  finansiella  postervar  4,7

(7,3) mkr.  Koncernens  resultat

efter  skatt  var  5,5 (7,2)  mkr.

Förbundets  intäkter  uppgick

till  32,2  (32,3)  mkr  och  resultat

efter  finansiella  poster  uppgick

till  2,6 (6,5)  mkr,  varav  0 (7,2)

mkr  avser  kapitalvinster.  Mot-

svarande  kapitalförluster  upp-

gick  till  0 (-0,4)  mkr  på sålda

värdepapper.  Förbundets  resul-

tat  efter  skatt  uppgick  till  2,4

(-0,6)  mkr.

Servicebolagets  intäkter  upp-

gick  till  35,3  (31,9)  rnkr.  Service-

bolagets  resultat  efterfinansiella

poster  uppgick  till  6,1 (1,2)  mkr

varav  14,7  (15,6)  mkr  avser  kapi-

talvinster  samt  motsvarande  ka-

pitalförluster  -0,6  (-0,5)  mkr  på

sålda  värdepapper.  Servicebola-

gets resultat  efter  skatt  uppgick

till  6,3 (8,4)  mkr.

Aktieinvest  intäkter  uppgick  till

46,4  (47,2)  mlv  och  rörelseresul-

tatet  uppgick  till  -4,4  (0,5)  mkr.

Alctieinvest  resultat  efter  skatt

uppgick  till  -3,5  (-0,6)  mkr.

Koncernens  likvida  medel

årsskiftet  till  55,4  (58,3)  mkr.

Aktieinvest  likvida  medel  upp-

gick  till  27,0 (21,5)  mkr.  Mark-

nadsvärdet  av koncernens  vär-

depappersp1aceringar  var  vid

årsskiftet  109,6  (98,5)  mkr.  Ett

finansutskott  under  överinse-

ende  av  styrelsen  har  utsetts  för

att  ta hand  om  Förbundets  och

Servicebolagets  finansiella  till-

gångar.

En  kapitalförvaltningsinstruk-

tion,  fastställd  av  Förbundets

och  Servicebolagets  styrelser,

utgör  grund  för  finansutskottets

arbete.

Det  egna kapitalet  i koncer-

nen  ökade  från  141,1  mkr  2016

till  146,6  mkr  2017.  Det  egna  1ca-

pitalet  i Förbundet  ökade  från

10,9  mkr  2016  till  13,3  mkr  2017.

Framtida  utveckling

Koncernens  uppsatta  mål  om

ekonomi  i balans  2020  ligger

fast.  Ett  steg  i den  riktningen  är

att  utveckla  nya  former  av  med-

lemskap  som  både  kan  sänka

instegsbarriärer  och  öka  intäk-

terna.  Vidare  kommer  arbetet

med  att  göra  sparandet  i aktier

enklare  och  mer  tillgängligt  att

fortsätta.

Vinstdisposition

Styrelsen  föreslår  att Ändå-

målsbestämda  medel  om

5 884111  kronor  kvarstår  samt

att årets  balanserade  resultat

5004951  kronor  läggs  årets

resultat  2 430  951 kronor  så att

i ny  räkning  överförs  7 435  902

kronor.

Beträffande  koncernens

och förbundets  resultat  och

ställning  i övrigt  hänvisas  till

efterföljande  resultat  och  ba-

lansräkningar,  kassaflödes-

analyser  samt

ningar.  "::J

tilläggsupplys-

J2/
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Femårsöversiktför  Koncernen

Belopp Itusen  kronor

ur  resultaträkningen

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Finansnetto

Resultat  före skatt

Skatt

Jmnsntsutrar

llr  balansräkningen

An!äggningstiIIgångar  exkl. aktier

Aktier  och andelar

0msättningstilIgångar  exkl. Iikvida medel

Likvida  medel

Summatillgångar

Eget kapital

Avsättningar/Långfristiga  skulder

Kartfristiga  skulder

Summa skulder  m,h egef kapital

2018

106 233

- 123 340

- 17 107

24 390

7283

- 74

7209

22 969

72 920

31 5B0

5B 286

Medelantal  anställda

Summa löner

Anfal medlemmar

2015

106 080

- 116 916

- IO 83B

18 9B3

8 147

- I 90B

8241

23 251

77 705

31 49B

53 143

Femårsöversiktför  Förbundet

Beloppifuienkronor  2017 2018 2015 2014 2013

Ur resulfafräkningen

Rörelsensintäkter  32157  32268  30724  25B88  24789

Rörelsenskostnader  -29734  -32804  -30BBB  -27573  -24543

Rörelseresultat  2423  -53Ei  -164  -1885  24B

Finansnetto  203  7027  45B5  3B38  2168

Lämnatkoncernbidrag  -194  -7128  0 0 0

Resulfatfflreskatt  2431  435  4401  1751 2414

Skatt  0 0 -1022  -728  -162

Jmrrsntsucrav  2431  -83!1  3379  1023  2252

Urbalansräkningen
I

AnIäggningstiIIgångar  exkl. aktier  723 932  256  156 243 '

Aktierochandelar  32346  31693  35147  40993  41540

0msätfningsfillgångar  exkl. Iikvida medel 2 770 2 35B 1543  2 583  2 285

Likvidamedel  4519  14146 14521 2184  3417

Summatillgångar  40358  Ö130  514a7  458ffl  47415

Egetkapital  13320  10895  13030  10651 10E)2B

Avsättningar/LångfristigaskuIder  8857  B313 840B  B455  8966

Kortfristigaskulder  181B1 29922  30031  25810  27B93

!iummaskulderochegefkapifal  403!A  4!1130 !i1487  459ffl  47485

Medelantal  anställda  18 15 14 16 15

Summalöner  7238  8403  8365  8255  7396

N .- - -  - - ---  -  ----  ----

2014

92 966

- IOB 2B8

- 15 322

18 343

3 021

- 99B

2 023

21111

85 577

37 133

29 606

2013

85 275

- IOO 520

- 15 245

11517

- 3 728

108

- 3 820

22 017

87 376

a;  gaa

33 498

iasyez 1»597 173427 lm  824

141075 135366  130123 129100

10191 10366  11713 11500

34 498  39 BB5 31591 35 224

185702 iasssy 173 427 iysa«

Ei7 70 BB 66

34753  35B59  32977  31B42

68292  Ei9083  65848  620B2

Il
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Valberedning
och utskoff
Kongress

Lördagen  den  6 maj  öppnade

förbundsordförande  Göran  Ge-

zelius  Aktiespararnas  51:a  kon-

gress  som  höllsi  Nyköping.  Vid

kongressen  utsågs  Per  Wester-

berg  till  ny ordförande  medan

Carl Johan Högbom omvaldes
som  vice  ordförande  för  två  år.

Omval  gjordes  även  av styrelse-

ledamoten  Ulrika  Sandborg  för

två  år.

Till  nya  ledamöter  av  sty-

relsen  utsåg  kongressen  An-

ne-Charlotte  Eggwertz,  Stock-

holm, Jan Lombach, Nacka,
Ola  Lauritzson,  Stockholm  och

Stefan Johansson, Limhamn.
Samtligaval  av nya  ledamöter

var  på  två  år.

Unga  Aktiesparare  utsåg

sin ordförande Johan Janson,
Stockholm  och  andre  vice  ord-

förande  Annelie  Näs,  Nacka.

Cecilia  Gunne  valde  att i

oktober  2017  lämna  styrelsen.

Styrelsen  sammanträdde  åtta

gånger  under  året.

StyreIsensarbetsutskott

Vid  styrelsemötet  i maj 2017

beslutade  styrelsen  att  tillsätta

ett arbetsutskott  bestående  av

presidiet,  d.v.s. förbundsordfö-

rande  och  vice  förbundsordfö-

rande.  I den  mån  någon  fråga

kräver  beredning  utöver  vd  och

kansliet  normalt  gör,  ska  i för-

sta  hand  förbundsordförande

och vice  förbundsordförande

vara  vd behjälplig  i sådan  be-

redning.

Styrelse  och  revisorer

iflktipatpiqraiiia*  Julli.if;ul.fag

Sedan  2007  tillämpas  en perso-

nalunion  mellan  servicebolagets

ochförbundets  styrelse.  Service-

bolagets  styrelse  sammanträdde

fyra  gånger  under  året.

Revisorer  i Förbundet,  valda

av kongressen,  och  Servicebo-

laget  är auktoriserade  reviso-

rerna Jens Karlsson och Jesper
Nilsson,  med  revisorssupplean-

ter Thomas Lönnström  för Jens
Karlsson  och  Daniel  Eriksson

för Jesper Nilsson, samtliga
Ernst  &  Young.

AkffeinvestFKAB

I Aktieinvest  FK  AB  var  Carl

Johan Högbom ordförande
under 2017. Utöver Carl Johan
Högbom  består  styrelsen  av

Thomas  Ahlandsberg,  Wicto-

ria Glans, Jonas Burvall och
Joacim Olsson där de båda sist-
nämnda  invaldes  2017.  VD  är

Therese  Lundstedt.  Styrelsen

sammanträdde  sju gånger  un-

der  2017.

Revisorer  i Aktieinvest  FK

AB  är  revisionsfirman  Ernst  &

Young med Jesper Nilsson som
huvudansvarig.

AJemvestFonderAB

I Aktieinvest  Fonder  AB  var

Anders  Serrander  ordföran-

de under  2017.  Utöver  Anders

Serrander  består  styrelsen  av

Anders  Dahlgren,  Anna  Fly-

gare  och  Håkan  Källåker.  VD

är Tomas  Eriksson.  Styrelsen

sammanträdde  sex gånger  un-

der  2017.

Revisorer  i Aktieinvest  Fon-

der  AB  är  revisionsfirman

Ernst & Young med Jesper Nils-
son  som  huvudansvarig.

Valberednmg
Till  ordinarie  ledamöter  i Ak-

tiespararnas  valberedning  ut-

sågs  vid  årskongressen  Gun-

nar Ewetz  (sammankallande),

Kjell  Gunnarsson  (region  Syd),

Christer  Martinsson  (region

Väst),  Asta  Rymari  (region  Öst)

och Johnny Stenlund (region
Nord).

Till  suppleanter  i valbered-

ningen  utsågs  Anders  Persson

(region  Syd),  Dag  Källvik  (re-

gion  Väst),  Rolf  Egil  Bergström

(region  Öst)  och  Britt-Marie

Törnquist  (region  Nord).

Utskottsstruktur

Arbetet  inom  Aktiespararna  in-

itieras  och  bereds  delvis  genom

olika  utskott.  I samtliga  utskott

ingår  representanter  från  för-

bundsstyrelsen.  Skatte-,  Revi-
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sions-  och  Ersättningskommit-

t6en  avvecklades  under  2017

och  Stadgeutslcottet  samt  Med-

lemsutskottet  tillsätts  vid  behov.

nula@bulakullil
Behandlar  ärenden  som  rör  de

noterade  bolagens  stämmor,

emissioner  och  övriga  affärer,

aktiebolagsrättsliga  [rågor  samt

enskilda  aktieägares  mellanha-

vanden  med  bolag  och  fond-

kommissionärer.  Styrelsen  har

i huvudsak  delegerat  beslutan-

derätten  till  utskottet  avseende

sådana  ärenden.

Ordförande  är  Per  Wester-

berg.  Övriga  ledamöter  är  Lars

Milberg,  Ulf  Aspenberg,  Gun-

nar  Ek,  Mats  Ekberg,  Stefan

I(amlin,  Tore  Liedholm,  Sophie

Nachemson-Ekwall  och Jan
Lombach.

Ffnansutskottet

Dess  uppgift  är att  i enlighet

med  fastställd  kapitalförvalt-

ningsinstruktion  långsiktigt  för-

valta  tillgängliga  medel.

Styrelsen  har  delegerat  be-

slutanderätten  till  utskottet

avseende  omplaceringar  och

förvaltning  inom  ramen  för  en

fastställd  instruktion.

Ordförande  är Johan Janson.
Övriga ledamöter är Joacim
Olsson (vd), Ola Jansson, ope-
rativ  chef  för  Servicebolaget

och  Dag  Rolander,  analytiker

på  tidningen  Aktiespararen.

Vd  deltar  i samtliga  utskott

utom  Stadgeutskottet.  j"

Presentation  av slyrelsei»  iSARF  och SAB

Ledamöter

PerWesterberg

Nyköping,

fädd 1951.

Ordförande

1nva1d:2018.

&
Jan  Lomhach

Nacka,

född 1955

Invald:  2017.

Cad  Johan  Högbom

Sföckholm,

född 1957.

Vice ardförande.

Invald  2011.

Stefan  Johansson

Limhamn,

född 1950

Invald:  :J]17.

Thomas

Ahlandsberg

Sundsvall,

född 1958.

Invald:  2008.

UlrikaSandborg

Stockhalm,

född 1E162.

Invald:  2C113.

Anne-Charlotte

Eggwmtz

Stockhalm,

född 1951.

Invald:  2017.

OlaLiurihson

Stackholm,

född 1974.

Invald:  2017.

Jöhan  Janson

Stockholm,  född  1987.

Invald:  2C111 som Unga

Aktiesparares  representanf.

Annelie  Nås

Nacka, född 1987.

Invald:  2017 som Unga

Aktiesparares  representant.

vd, Joacim  Olsson,

föredmgande  istyrelsen

Stockholm,  född 1971.

vd, Akfiespararna

sedan I oktober  201B.

Akfieinvestsstyrelse

Carl Johan  Högbom, Ordförande

Thomas  Ahlandsberg,  Ledamot

Jonas  Burvall,  Ledamot

Wictoria  Glans, Ledamat

Joacim  Olssan, Ledamat

Akiiciiivabi  rOndbi.i»iyiJbi

Andreas  Serrander,  Ordförande

Anders  Dahlgren,  Ledamat

Anna Flygare, Ledamot

Joacim  Olsson, adj Aktiespararna

Mikael  Näslund,  ad) Aktieinvest

VD är Therese  Lundstedt

VDärTomasEriksson A
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Portföljen  viktigdel
avfinansieringen
Målet  för  Aktiespararnas  Ica-

pitalförvaltning  är  att  genom

ränta  och  utdelningar  finansie-

ra  koncernens  verksamhet  och

genom  avlcastning  på värde-

pappersportföljen  säkerställa

vårt  oberoende.

Kapitalförvaltningen  blev  en

viktig  del av  Aktiespararnas

finansiering  i samband  med  att

organisationen  år 2000  avytt-

rade  Aktiespar  Fondkommissi-

on  till  det  som  senare  kom  att

bli  Avanza.

Finansutskottets  ordförande  har

under 2017 varit  Johan Janson.
Övriga  ordinarie  ledamöter  är

analytikern  Dag  Rolander,  ope-

rative  chefen  för  Servicebolaget

Ola Jansson samt förbundets vd

Joacim Olsson.
Finansutskottet  har  under

2017  genomfört  åtta  protokoll-

förda  möten.

Åretsförvaltningsresultat
Förbundets  och  Servicebola-

gets  totala  placeringar  som  för-

valtas  av finansutskottet  upp-

gick  vid  årets  utgång  till  128,5

(129,7)  mkr.  Försäljning  av  vär-

depapper  under  året  uppgick

till  37,8  mkr.

Förbundet  och  Servicebola-

gets  sammanlagda  rörelseför-

luster  före  avskrivningar  och

förändringar  i rörelsekapitalet

har  finansierats  av avkastning

och  försäljning  av  placeringstill-

gångar  och  utdelnirigar.  Årets

aktieutdelningar  uppgår  till

AvkastningförSAB-/SJlRF-
portföIjernasedan20l3

År Senice-  Förbun- ONIXS30 0MXSal"
bolaget det

2013 24 % 27 % 21 % 25 %

2014

2015

2C116

2017

OMXSGI visar utvtt.klingen av samtliga aktier
på Stockhalmsböisen inkl utdelningar.

Portfflljernas  värdevid  åibbkiffiel,

bokfflrtvärde  respektive  marknadsvärde

Anskaffningsvärdet  av våra finansiel!a  tillgångar  uppgick vid årsskiftet  till 103,3 mkr.

De finansiella  tillgångarna  hade vid samma tidpunkt  ett marknadsvärde  am 128,5 mkr.

8  Marknadsvärdemkr2C)I7-I2-31

B0 !o! !3.r.)'Anskaffningsvärdemkr20I7-I2-31

14.9 A 4

.,f, f  ='oa"c
Ea fö E

'5

2,1 mkr.  Nettot  av realiserade

värdepappersaffärer,  exklusive

ränta  och  utdelningar  var  14,3

(21,8)  mkr  under  2017.

Beslutsordningoch  inriktning

Inriktningen  av  förvaltningen

ska  i huvudsak  utgå  ifrån  Ak-

tiespararnas  Gyllene  Regler  och

följa  den  kapitalförva1tningsin-

struktion  som  förbundsstyrel-

sens  och  servicebolagets  styrel-

se fastställer.

Aktieportföljen  ligger  hos

Aktieinvest  och  målsättningen

är att  ha förvaltningen  uppde-

lad  i två  delar  för  att  öka  trans-

parensen  och  den  riskjusterade

avkastningen.  En del  är inves-

terad  i större  stabila  bolag  med

Aktiespararnas  Basportfölj  som

utgångspunkt  och  den  andra

delen  i små  och  medelstora  väl-

skötta  tillväxtbolag.

Från  och  med  2018  kommer

en  mindre  del  av  portföljen

placeras  i räntepapper  för  att

diversifiera  och  få bättre  av-

kastning  på de likvida  medlen.

Denna ränteportfö5 förvaltas
av  Strand  I(apitalförvaltning

under  överinseende  av finans-

<%utskottet.  fi



Styrelse  och ledning  fastställer

lämplig  risknivå  för  Aktiesparar-

koncernen.  Risknivån  säkerställs

genoin  intern  kontroll  i form  av ru-

ffner  och  riktlinjer.

Den  största  risken  för  en opini-

onsdrivande  verksamhet  är att

förbundet  inte  upplevs  som  tro-

värdigt  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

felalctig  information  lämnas  har

processer  etablerats  för  att  bättre

samordna  den  externa  kommu-

nilcationen  mellan  talesmän  och

kommunikatörer  för  förbiuidet.

Kompetensutveckling  av före-

trädare  och  talesmän  genomförs

föratt  sälcra  lcvalitetsnivån.Vida-

re informeras  löpande  all  perso-

nal  och  förtroendevalda.

För  att minimera  risken  för

krav  och  anspråk  på grund  av

felaktiga  investeringsråd  för-

medlas  information  enbart  ge-

nom  tidningen  Aktiespararen,

www.aktiespararna.se  samt  ny-

!9!9
Största  risken

är  att  förbundet

inte  upplevs  som

trovärdigt.

hetsbrevet  och  ska  utgöra  under-

lag  för  medlernmens  eget  beslut

om eventuella köP eller försä5-
ningar.

Förbundets  finansiella  rislcer

hanteras  genom  långsiktigt  bud-

getarbete  och  en kapitalförvalt-

ning som fö5er en utarbetad för-
valtningsinstruktion.

Denna  instruktion  omprövas

årligen.  Aktiesparamas  expone-

ring  mot  aktiemarlcnaden  är  stor

vilket  ställer  höga  krav  på  lil«vi-

diteten.  Både  rörelsens  intäkter

och  resultatet  av förvaltningen

påverkas  av  aktiemarknadens  ut-

veckling.

Aktiespararna  har att  arbeta  mot

två trender  i samMllet,  anta-

let  direkfögare  av alctier  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  be-

hålla  nuvarande  medlernmar  är

två  kritiska  faktorer.

Antalet  medlemmar  har  också

stor  betydelse  för  förbundets  le-

gitirnitet.  Ett  minskat  intresse  för

aktier  som  sparform,  och  vilctiga

strategiska  ställningstaganden

kan  påverlca  medlemstillström-

ningen  samt  förnyelsegraden  och

därmed  intäkterna.  fa
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Aktieinvest
Allt  mer  synliga

Aktieinvest  är ett  helägt  dotter-

bolag  tgll Aktiespararnas  Service-

aktiebolag,  vilketisin  tur  är ett

helägt  dotterbolag  till  Sveriges

Aktiesparares  Riksförbund.

Aktieinvest  står  under  Finans-

inspektionens  tillsyn  och har

tillstånd  att  bedriva  värde-

pappersrörelse,  enligt  lagen

(2007:528)  om  värdepappers-

marknaden,  försäkringsför-

medling  enligt  lag (2005:405)

om  försäkringsförmedling,  dist-

ribuerafondandelar  enligtlagen

(2004:46)  om  värdepappers-

fonder  samt  tillstånd  att  bedri-

va  pensionssparrörelse  (IPS)

enligt  lagen  (1993:931)  om  indi-

viduellt  pensionssparande.

Aktieinvests  uppdrag  finns

uttryckt  i  Aktiespararnas

verksamhetsid6  som säger  att

förburidet  ska  erbjuda  unika

aktiehandelstjänster  för  privat-

personer  som  vill  spara  fram-

gångsrikti  aktier  och  känna  sig

trygga.  Det  ska ske genom  att

erbjuda  aktiehandelstjänster

som  är anpassade  till  medlem-

marnas  behov  och  Aktiesparar-

nas  Gyllene  Regler.

Aktiemvestriktarsigfill  den  lång-

siktiga  aktie-  och  fondspararen.

Många  av  Aktieinvests  kunder

är även  medlemmar  i Sveriges

Aktiesparares  Riksförbund

men  rekrytering  av nya  kunder

utanför  koncernens  klassiska

målgrupper  är OCkSå priorite-

rat. För  Aktieinvest  företags-

tjänster  utgörs  målgruppen  av

noterade  bolag  samt  andra  bo-

lag  i behov  av emittentservice

av  administrativ  karaktär.

Aktieinvests  mål  är att  göra

kunden  till  en bättre  och  mer

framgångsrik  långsiktig  spara-

re, bland  annat  genom  att  möj-

liggöra  och  förenkla  ett spa-

rande  enligt  Aktiespararnas

Gyllene  Regler.

ffiffi
Aktieinvest

riktar  sig till

den  långsiktiga

aktie-  och  fond-

spararen.

Ekonomi

Bolagets  intäkter  har  minskat

under året, vilket  är en fö5d av
ett  minskat  nettoresultat  av fi-

nansiella  transaktioner.  Ränte-

nettot  påverkas  fortsatt  av den

negativa  reporäntan,  villcet

medför  kostnader  för  att  hålla

kunders  likvida  medel  på  konto.

Rörelseintäkterna  om  42 173

(43578)  tkr  har  minskat  med

3 (-5)  procent  jämfört  med

föregående  år. Resultatet  före

bokslutsdispositioner  och  skatt

uppgick  till  -4310  tkr  (-347)

tkr.  Årets  resultat  uppgick  till  0

tkr  (O) tkr.

Balansomslutmngen  uppgick  till

76211  (68362)  tkr,  därtill  kom-

mer  förvaltade  medel  för  tred-

je  mans  räkning  om 812639

(557128)  tkr  för  klientmedel

och  8244  (7693)  mkr  för  öv-

riga  finansiella  tillgångar.  Av

balansomslutningen  utgör

posten  immateriella  anlägg-

ningstillgångar  19644  (19337)

tkr.  Det  beskattade  egna  kapi-

talet  uppgick  vid  årsskiftet  till

57804  (50304)  tkr.  Soliditeten

uppgick  till  80 (83)  procent  och

bolagets  likviditet  uppgick  till

26985  (18119)  tkr.  Bolagets

innehav  i aktier  och andelar

uppgår  till  13810  (12082)  tkr

och  innehav  i obligationer  upp-

går  ti116003  (6 012)  [kr.

Bolagets  totala  kapitalrela-

tion  uppgick  till  31,20  (29,09)

procent  och  bolagets  kapital-

täckningskvot  uppgick  till  3,90

(3,63).  J  (
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Aktieinvests  risker
och riskhantering
Ett  värdepappers  företag  som

Aktieinvest  utsätts  för  många

olika  typer  av  risker.  Styrelse  har

därför,  genom  bolagets  styrmo-

dell  och  dess interna  riktlinjer

fastställt  att  risla'iivån  i bolaget

ska  vara  låg  och  att  bolaget  ska

säkerställa  en hög  intern  kon-

troll.  Bolagets  styrelse  säkerstäl-

ler  detta  genom  att  årligen  fast-

ställa  bolagets  interna  riktlinjer.

Riskansvarig  i bolaget  är di-

rekt  underställd  verkställande

direktören  och  rapporterar  lö-

pande  till  styrelsen.  Den  obe-

roende  granskningsfunktionen

granskar  på styrelsens  uppdrag

att  bolagets  riskhantering  följer

Finansinspektionens  föreslcrif-

ter  och  allmänna  råd.

Finansiella  risker

I finansiell  verksamhet  utgörs

de viktigaste  finansiella  risker-

na av aktiekursrisk,  valutarisk

och  ränterisker.  Av  dessa  är  Ak-

tieinvest  främst  exponerat  för

aktiekurs-  och  valutakursrisker.

Aktiekursrisker

Risken  att  drabbas  av förluster

på grund  av ogynnsamma  ak-

tiekursförändringar.  Bolaget  är

endast  i begränsad  omfattning

exponerat  för  aktiekursrisker

då ingen  egen  handel  bedrivs.

Aktieinvest  innehar  ett  utjäm-

ningslager  som  säl«erställer

kunders  handeli  andelsorder.

Av  styrelsen  fastställda  limi-

ter  begränsar  dels  det  maximala

marlcnadsvärdet  för  utjämnings-

lagret  och  dels  exponeringen  i
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ett enskilt  bolag  till  fastställt

belopp.

Valutarisk

Risken  att drabbas  av förluster

på grund  av ogynnsamma  valu-

takursförändringar.  Valutaexpo-

neringar  återfinns  dels  i aktie-

innehavet  i utjämningslagret  och

dels  i innehavi  utländskvaluta  för

betalning  av  fondlilcvider.  Risken

begränsas  av styrelsen  fastställda

Iimitersombegränsarutjämnings-

lagrets  maximala  marlcnadsvär-

de, samt  av fastställda  limiter  för

innehav  iutländskvaluta.

Ranterisk

Ränterisk  är  risken  för  attAktie-

invests  nuvarande  och  framtida

räntenetto  försämras  på grund

av  en  ogynnsam  förändring  i

föntan.  Tillgångar  och  skulder

löper  företrädesvis  med  rörlig

ränta  och  därav  förekommer

inga  skillnader  i bindningstid.

De  senaste  årens  negativa  ränta

harvarit  kostsam  förAktieinvest.

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  begrän-

sas av att  Aktieinvest  använder

sig  av  erkända  clearingorganisa-

tioner  som  Euroclear  för  avveck-

ling  av  utförda  aktieaffärer.  Bo-

laget  är  exponeratförkreditrisk  i

begränsad  omfattning,  då  ingen

utlåningsverksamhet  bedrivs.

Operativa  risker

Med  operativ  risk  avses  risken

att  fel  eller  brister  iadministrati-

varutinerledertill  oväntade  eko-

nomiska  ellerförtroendemässiga

förluster.  Verksamhetens  mål  är

att  ständigt  förMttras  genom

rutiner,  tekniska  system,  rap-

portering,  utbildning  med  mera.

De  operativa  riskernamotverkas

även  genom  en god  intern  kon-

troll.  Överträdelser  av etiska

regler  undvilcs  genom  informa-

tion  och  utbildning  av  personal

om  gällande  etiska  riktlinjer

för  all  personal.  Medarbetarnas

kompetens  och  utbildning  är

viktig  för  hanteringen  av ope-

rativa  risker.  Samtliga  medarbe-

tare  vars  arbetsuppgifter  kräver

det  ska  vara  licensierade  enligt

SwedSecs  ABs  krav.  De ope-

rativa  riskerna  omfattar  även

bolagets  beredslcapsplan,  konti-

nuitetsplan,  återställningsplan,

samt  återhämtningsplan.

likviditetsrisker

Risken  för  att  Alctieinvests  be-

talningsåtaganden  vid  förfall

inte  kan  infrias  utan  att  kost-

naden  för  betalningsmedel  ökar

avsevärt,  eller  i ett  värsta  scena-

rio,  inte  kan  infrias  alls.

Risknivån  i bola-

get  ska  vara  låg

och  att  bolaget  ska

säkerställa  en hög

intern  kontroll.

Aktieinvests  likviditetsris-

ker  är  begränsade  då bolaget  är

självfinansierat,  inte  är  likvi-

ditetsförsörjare  på marknaden

och  dessutom  inte  bedriver  nå-

gon  utlåning  eller  egen  handel.

Den  oberoende  likvidi-

tetskontrollen  i bolaget  utförs

av bolagets  riskansvarig  som

är direkt  underställd  bolagets

verkställande  direktör.  En

oberoende  granskning  och  ut-

värdering  av bolagets  styrning

och  kontroll  av  likviditetsris-

ker  utförs  årligen.  Bolaget  utför

stresstester  som  baseras  på  var-

aktig  stress  för  såväl  bolagsspe-

cifika  som  marknadsrelaterade

problem.  Beredskapsplanen

för  likviditetsrisker  hanteras  i

Aktieinvests  lcontinuitetsplan.

Förattbegränsa  likviditetsrisker-

na genomförs  löpande  uppfölj-

ning  av likviditetsmått  och  fö-

rebyggande  åtgärder  vilket  är  en

viktig  del  av  företagets  riskhan-

tering.  Styrelsen  granskar  och

godkänner  minst  en  gång  per  år

Aktieinvests  finansierings-  och

likviditetsstrategi,  samt  fattar

beslut  om  bolagets  risktolerans.

Aktieinvestsätteravminstfem

procent  av sina  finansierings-

källor  (kort-  och  långfristiga

lån)  till  en avskild  likviditetsre-

serv  bestående  av högkvalita-

tiva  likvida  tillgångar.  Utöver

detta  i de fall  kassalikviditeten

understiger  1,5  ska  fem  procent,

minst  en miljon  kronor,  av  om-

sättningstillgångarna  sättas  av

till  1ikviditetsreserven.  Per  den

sista  december  2017  uppgick

likviditetsreserven  till  6 003  tkr.

aodekonomäskförvaltmng  och  rea-

listisk  budgetering  minskar  före-

tagets  lilcviditetsrisk.  Aktieinvest

ska  vara  förberedd  på tillfälliga

fluktuationer  i likviditeten  och

på  extema  störande  faktorer.  I de

fall  lilciditetsbrist  skulle  bli  alc-

tuellt  kommer  bolagets  ledning

att  sammankallas  och  ta  kontroll

över  situationen.  Tillgångarkom-

mer  att  ses över,  för  att  se vilka

som kan av37ttras,  kontakt med
moderbolaget  och  institut  kom-

mer  att  tas  för  att  tillföra  eventu-

ella  kapitaltillskott  för  att  lcort-

siktigt  och  långsilctigt  säkerställa

lilcviditeten  i bolaget.

Strategiska  risker

Risk  för  förlust  av  nuvarande  in-

täktsströmmar  eller  försämrade

framtida  intäktsmöjligheter  på

grund  av  förändrade  marknads-

förutsättningar,  till  exempel

försämrad  konjunktur,  ökad

konkurrens,  affärshämmande

lagar/regler  eller  andra  externa

faktorer  som  negativt  påverkar

Aktieinvests  affärsmodell.  Stra-

tegisk  risk  omfattar  även  risken

för  att  externa  parter  negativt

påverkar  Aktieinvests  varu-

märke.  Inom  strategisk  risk  in-

ryms  även  styrelsens,  VDs  och

ledningens  ansvar  att  planera,

organisera,  följa  upp  och  kont-

rollera  verksamheten.  :F.']
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: AktieinvestFonderAB

Verksamhet  ochägarförhållanden
Aktieinvest  Fonder  AB  ägs av

holdingbolaget  Aktieinvest  FK

Holding  AB,  som  ägs av Aktie-

spararnas  Serviceaktiebolag,

vilket  i sin  tur  är  helägt  av Sveri-

ges Aktiesparares  Riksförbund.

Aktieinvest  Fonder  AB  står  un-

der  Finansinspektionens  tillsyn

och  har  sedan  2014  tillstånd  att

bedriva  fondverksamhet  enligt

lagen  (2004:46)  om värdepap-

persfonder.

Uppdrag,  mål  ochmålgrupp

Fondbolagets  uppdrag  är att

förvalta  fonder  och  idag  förval-

tas  två  indexfonder  Aktiespa-

rarna  Topp  Sverige  (ATS)  samt

Aktiespararna  Direktavkast-

ning  (ADA).  ATS  har  sedan

1999  investerat  i de 30 mest

omsatta  aktierna  pä  Stock-

holmsbörsen  (0MXS30index).

ADA  investerar  i de  15 stor-

bolag  på  Stockholmsbörsen

som  har  uppvisat  den  högsta

direktavkastningen  de senas-

te  tre  åren  (SIXDIV15SW-

GI-index).  Fonderna  tar  ett

tydligt  ägaransvar,  i enlighet

med  Aktiespararnas  Ägarstyr-

ningspolicy,  genom  att  låta

Aktiespararna  rösta  på  bo-

lagsstämmorna  för  fondernas

aktier.  Sparande  i fonderna

kan  göras  både  genom  premie-

pensionssystemet  och  i tradi-

tionella  aktie  och  fonddepåer

samt  investeringssparkonton

via  distributörer,  såsom  till

exempel  Aktieinvest,  Avanza,

Nordnet  och  Handelsbanken.

Verksamhetens  utveckling

Fondbolaget  har  sedan  2014

förvaltat  fonden  Aktiespararna

Topp  Sverige.  I slutet  av 2016

startades  fonden  Aktiesparar-

na  Direktavkastning.  Fonden

har  fått  ett  väldigt  positivt  be-

mötande  med  artiklar  i såväl

Dagens  Industri,  Privata  affä-

rer,  Aktiespararen  och  hos  nät-

mäklare.  Indexet  som fonden

följer  har  haft  en långsiktigt  fin

avkastningshistorik,  jämfört

med  andra  kända  Sverigeindex,

vilket  bidragit  till  ett positivt

genomslag  för  fonden  i form  av

inflöden.

Fondens  låga avgift  i kombination

med  dess  inriktning  verkar

fylla  ett behov  som  var  efter-

frågat  på fondmarlcnaden.  Att

fonden,  som  värdepappersfond

(UCITS),  dessutom  är valbar

hos  Pensionsmyndigheten  i

premiepensionen  gör  den  än

mer  unik.  Det  råder  stor  kon-

kurrens  och  prispress  i bran-

schen  vilket  i sig gör  att  stor-

leken  på förvaltat  kapital  och

utbudet  av fonder  blir  än mer

5etydande  för  bolagets  utveck-

ling.  Fondbolaget  har  idag  tre

heltidsanställda,  en förvaltare,

tillika  vd,  en administrativ  chef

och  en person  som  arbetar  med

marknadsföring.  Bolaget  har

outsourcat  compliance-  och

riskfunktionen.

Ekonomi

Per  den  sista  december  2017

uppgick  Aktiespararna  Topp

Sveriges  förmögenhet  till  2470

(2364)  mkr  och  det  totala

nettoflödet  under  året  blev  -66

(-77)  mkr,  varav  -47  (-55)  mkr

från  Pensionsmyndigheten.

Aktiespararna  Direktavkast-

nings  förmögenhet  uppgick  till

300 (147) mkr  och  nettoflödet

till  134  mkr  varav  34 mkr  från

Pensionsmyndigheten.  ATS  av-

kastning  uppgick  till  7,4 (9,2)

procent  samtidigt  som  dess

jämförelseindex,  0MXS30,  vi-

sade  en avkastning  om  3,9 (4,9)

procent.  Skillnaden  förklaras

främst  av  aktieutdelningar-

na  som  indexet  normalt  inte

justeras  för. Avkastningen  för

0MXS30GI,  som  inkluderar  ut-

delningar,  uppgick  till  7,7 (9,4)

procent.
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Avkastningen  för  ADA  upp-

gick  till  9,0  (4,5, startdatum

2016-10-03)  procent  samtidigt

som  jämförelseindexet  SIX-

DIV15SWGI  visade  en avkast-

ning  om  9,5  (15,3)  procent.

ATS  årliga  avgift  uppgick  till

0,31 (0,31)  procent  och  trans-

aktionsavgifterna  uppgick  till

0,003  (0,003)  procent  av den

genomsnittliga  fondförmögen-

heten.

ATS  "traclög  error"  mot

0MXS30GI  uppgick  till  O,I

(0,1)  procent.  Nyclceltalet  anger

hur  mycket  fondens  avkastning

historiskt  har  avvilcit  från  sitt

ffiffi
Aktiespararna

får  rösta  på  bo-

lagsstämmorna

för  fondernas

aktier.

jämförelseindex,  och  baseras

på två  års månadsavkastningar

omräknade  påhelårsbasis.Årlig

avgift  förADA  uppgick  till  O,30

(0,30)  procent  och  transak-

tionsavgifterna  uppgick  till  O,03

(0,03)  procent  av den genom-

snittliga  fondförmögenheten.

Fondbolaget  hade  under

året  förvaltningsintäkter  om

8255  (6546)  tkr.  Efter  avdrag

för  ersättning  till  distributörer

kom  förvaltningsintäkterna  att

summeras  ti115445  (4381)  tkr.

Totala  infökter  kom  därmed  att

hamna  på 5445  (4381)  tkr  för

helåret.  Rörelsekostnaderna

uppgick  till  5333  (3801)  tkr.

Rörelseresultatet  före  boksluts-

dispositioner  och  skatt  uppgick

till  97 (577)  tkr.  Årets  resultat

uppgick  till  74 (450) tkr.  Ba-

lansomslutningen  uppgick  till

4857  (3894)  tkr  och  det  egna

kapitalet  uppgick  till  2551

(2477)  tkr.  Soliditeten  uppgick

till  53 (64)  procent.  EJ

Aktieinvest  Fonder
- Risker  och riskhantering

Sparandeienakfiefondinnebär  en

marknadsrisk,  då kursen  på de

aktier  som  ingår  i fonden  varie-

rar.  Denna  risk  reduceras  i en

fond  genom  diversifiering.  Detta

då  fonden  äger  aktier  i flera  bo-

lag  vilket  sammantaget  normalt

reducerar  fondens  kursvariatio-

ner.  Aktiemarknaden  kan  upp-

visa  relativt  stora  variationer

avseende  kursutvecklingen.  En

placering  i en fond  bör  därför

betraktas  som  långsiktig.

Historisk  avkastning  är ingen

garanti  för  framtida  avkastning.

De pengar  som placeras  i en

fond  kan  både  öka  och  minska

ivärde  och  det  är  inte  säkert  att

du får  tillbaka  hela  det insat-

ta kapitalet.  Bolaget  definierar

marknadsrisken  genom  att  be-

räkna  total  risk  och  nyckelta-

let  (standardavvikelsen)  visar

hur  mycket  fondens  avkast-

ning  i snitt  har  avvikit  från  sin

medelavkastning.  Ett  högt  vär-

de inneMr  stora  variationer  och

därmed  högre  risk  och  ett lågt

värde  är lika  med  lägre  risk.

Bolaget  eftersträvar  en risknivå

som  ligger  i nivå  med  fondernas

jämförelseindex.  Fondernas  risk

är  relativt  hög  och  visar  på  sam-

bandet  mellan  risk  och  möjlig

avkastning.

Sparande Ö fonder  innebär  även

en likviditetsrisk,  vilket  inne-

Mr  risken  för  att en fond  vid

extrema  förhållanden  på aktie-

marknaderna  inte  skulle  kunna

sätta  in och  ta ut tillgångar  ur

fonden  inom  utsatt  tid.  Då  bola-

gets  fonder  investerar  i aktier  på

Stockholmsbörsen  med  god  om-

sättning  anses  likviditetsrisken

vara  begränsad.

Ytterligare  en risk  av intresse

för  placeraren  är  den  aktiva  ris-

ken  som  visar  hur  mycket  fon-

den historiskt  sett  har  avvikit

från  sitt  jämförelseindex.  Histo-

riskt  har  fonderna  följt  sitt  jäm;

förelseindex  väl.  IJ
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Koncernens  resultaträkning
Belopp itusen  kronor Not

RORELSENSINTJu«Tn

Medlemsavgifter

Nettoomsättning

Övriga intäkter,  bidrag

Summa rörelsens  intäkter

flGilKL!ilu.+inmuui

Produktionskostnader

Övriga exierna  kostnader

Personalkostnader

Systemkostnader

Avskrivningar  på anIäggningstillgångar

Avskrivningar  på finansiella  leasingavtal

Summa rörelsens  kostnader

Rörelseresulfaf

ntsucumtAsnsassiauposytn

Resultat  från övriga värdepapper

och fonder  som är anläggningstiIIgångar

Övriga ränteintäkter  och liknande  resultatposter

Räntekostnader  och liknande resultatposter

Summa finansiella  poster

Resulfaf  efter  finansiella  poster

Skatt  på årets resultat

ÅRETSRE!iULTAT

1,2

I, 2

2

7

B

9

1Ei493 24 390

4 B73 7283

845  -74

5 518 7209
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Koncernens  balansräkning
aelopp i tusen  kronor

nuaA»

ahiAaoimasnuaAhaan

lmmaterieIlaanläggningsflIlgångar

Balanserade utgiffer  för system

Mafedella  anIäg@lngstiIlgångar

Maskiner  och inventarier

Finanslellaanläggnlngstlllgångar

Andelariintresseförefag

Andra Iångfristigavärdepappersinnehav

ai ilill  IT>Ji i1 JiallJai  Jill

omsAmimssviuaAsaan

Varulager

Kortfristiga  fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Skattefordran

Förutbetalda  kostnader  och upplupna  intäkter

Summa korffristigafordringar

Kortfristiga  plaeeringar

Övriga kortfristiga  placeringar

Kassa och bank

Summa omsättnlngsflllgångar

Summa tillgångar

EOETUPITAllAVSÄTTNINaulOCHSKukDfjl

tamtapnu

Fond för utvecklingsutgifter

Ändamålshestämda  medel

Balanserat  resultat

Årets resultat

Summa egef kapifa1

AVSmTNIN(Åfl

Uppskjuten  skatteskuld

Summa avsäffningar

usamsnaasguuiai

Treårsmedlemskap

Ständiga  medlemmar

Skuld leasegivare

Summa långfrlstlga  skulder

HORTFRIST1(Jl$KuLDER

Leverantörsskulder

Skulder  till intresseföretag

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader  och förutbetalda  intäkter

Skuld leasegivare

Summa kortfrisifiga  skulder

Not

IO

ll

13

14

15

16

17

18

20

19

ll

21

ll

2017-12-31 2018-12-31

22 353 21 B96

8 559 4730

148!i8!)  141D75

922  1878

922  iaya

1819 1289

7 [)00  70C10

38 24

8 ö7  8313

4Ei81 2041

1052  0

56  CI

9 539  8 0B5

26 707  24 340

83 49

Summa egef kapital,  avsättningar  och skulder 1ö4a7  ffl5702
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Rapport  över förändringar  ieget  kapital

Belopp itusen  kronor Utvecklings-
utgifter

Ändamåls-
bestämda medel

Ingående balans 2017-01-01

Omföringtill  fand för utvecklingsutgifter

Vinstdisposition

Använda medel

Årets resultat

Utgåendebalans  2017-12-31

4 730

3 829

8 559

5 B90

-6

5 ö4

iÅuAMllL.iublÅulIuA  Niiuii

Fond

Ingående balans 2017-01-01

Omföring medel

mgåendebalans20l7-l2-31

Balanserat
resultaf

Årefs

resultat

Totalt

123 246

-3 829

7209

1»828

7 209

-7209

5 518

5518

141 075

o

o

-6

5518

14858)

Riskfond Stipendiefond  lltbildningsfond

I B84

iaa«

4113

o

4113

Fond för utvecklingsutgiffer  avser  eget utvecklingsarbete  avseende  immatariella  tillgångar.

Riskfonden  I B84tusen  kronor  är avsedd att finansiera  juridiska  ufredningar  och processer  av principiell  betydelse  för  förbundet  och dess

medlemmar. Förbundsstyrelsen  beslutar  om fondens  användning.

Varje år på årskongressen  delas det ut ett stipendium  till  en person som utmärkt  sig väl under  året, pengarna  tas från Stipendiefanden.

Utbildningsfandens  syfie  är att bidra  till  att öka kunskapen  bland svenska  ungdomar  mn privatekanomi  och enskilt  aktiesparande.

Den del som förfaller  under 2017 0 (I 500)  tusen kronar, redovisas  som kortfristig  skuld.

Utnyttjande  av ändamålsbestämda  medel har bokförts  som ett uttag  från eget kapital  istället  för  att  redovisas  över resultaträkningen  vilket  är en

avvikelse  mot redovisningsprinciperna  i K3.
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Förbundets  resultaträkning
Belapp ifusen  kmnor

RORnSEINTAKTER

Medlemsavgifter

Nettoomsättning

Erhållna bidrag

Summa rörelsens  infäkter

Hkiuiiiiinuii  i nmgH

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningaroch  nedskrivningaravimmaterieIIa
och materiella  anIäggningstiIIgångar

Avskrivningar  på finansiella  leasingavtal

Summa rörelsens  kostnader

Rörelseresulfat

ntsutvarrnA»nmsgtuaposnn

Resulaf från övriga värdepapper  och fander
som är anIäggningstiIIgångar

Övriga ränteintäkter  och liknande  resultatposter

Räntekostnader  och liknande rasultatposter

Summa finansiella  poster

Resultat  effer  finanslella  poster

BOKSLUTStllSPOSITlONER

Lämnade koncernhidrag

Skatt  på årets resultat

Ånrrsntsuuay

Nof

3

4,5

6

ll

7

8

9

2017 2010

2B 3E11

5 706

BO

32157

27 096

5172

o

32288

- 17597

- 11278

- 859

o

-40  734

2 423

- 20 453

- 12 297

o

- 54

- 32804

154

54

-5

203

2 825

Ei 9B1

47

o

yoza

a 402

-194

0

2 431

- 7 126

o

-835
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Förbundets  balansräkning
Belopp itusen  kronor

viciaAhaan

ascÄaasmasnuaAsaan

Immateriella  anIäg@ingstiIlgångar

Balanserade  utgiffer  för system

Maferiella  anläggningstiIIgångar

Maskiner  och inventerier

FinansieTo  anläggningsfiIlgångar

Andelari  koncernföretag

Andra långfristiga  värdepappersinnehav

Summa anläggningstilIgångar

@R!'ii;ia rTMlm'Pfili  mlurhn

Konfristiga  fordringar

Kundfordringar

Fordringar  koncernföretag

Övriga fordringar

Skattefordran

Förutbetalda  kostnader  och upplupna  intäkter

Summa kortfrisfiga  fordringar

Hassa ach bank

Summa omsättnlngs1ilIgångar

Summa fillgångar

EaETUPITÅLIAVSÄTTNIN(JlROCHSHulDER

tatntapnu

Ändamålsbestämda  medel

Balanserat  resultat

Årets resultat

Summa egef kapital

tÅsamsnaasguuitn

Treårsmedlemskap

Ständiga  medlemmar

Skuld leasegivare

Summa långfristiga  skulder

KORTFRISTlaASKllLDER

Leverantörsskulder

Skuldertill  koncernföretag

Övriga skulder

Upplupna kostnader  och ff'rutbeta!da  intäkter

Skuld leasegivare

Summa komrlsitiga  skulder

Summa eget kapifal  avsåttningar  och skulder

Not

IO

ll

16

17

2017-12-31 2018-12-31

563 859

160 73

11616 IIBIB

20 730  20 077

33089  32825

326  359

0 20

34 712

1279 14Ei

1131 1121

2770  2358

4519  14146

7289  ffl504

5 884 5 B90

5 005

2431

13320

5 64C1

-B35

IO B95

1819

7 (X10

38

8 857

1289

7 000

24

8 313

749

I B45

1689

14015

83

18ffl1

40 3ss

952

IO 798

3 784

14339

49

n  922

49 130
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Rapport  över förändringar  ieget  kapital

Belopp itusen  kmnor Ändamåls-
bestämda  medel

Ingående balans 2017-01-01

Vinstdisposition

Använda medel

Årets resultat

*gående  balans 2017-12-31

5 890

-6

5 884

%mwM  anvÄwna  wrnn

Fönd

Ingående balans 2[)17-01-01

Omföring medel

mgående  ba1ans2017-12-31

Balanserat  Åretsresultat
resultat

5 B40

-635

-B35

635

5005

2 431

2431

Riskfond

IEi84

1884

Stipendiefond

93

-6

87

Tofalf

IO B95

o

-6

2 431

13320

Utbildningdond

4113

o

4 113

Riskfonden  I B84 tusen kronor  är avsedd aft finansiera  juridiska  utredningar  och processer  av principiell  betydelse  för

förbundet  och dess medlemmar. Förbundsstyrelsen  beslutar  am fondens  användning.

Varje år på årskongressen  delas det ut ett stipendium  till  en person som utmärkt  sig väl under  året, pengarna  tas från Stipen-

diefonden.

Utbildningsfondens  syfte är atf bidra till  att öka kunskapen  bland svenska  ungdomar  om privatekonomi  och enskilt  aktiespa-

rande. Den del som förfaller  under  2017 0 (I 500)  tusen kronor, redovisas  som kortfristig  skuld.

Lltnyttjande  av ändamålsbestämda  medel har bokförts  som ett uttag  från eget kapital  istället  för  att redovisas  över resulta-

träkningen vilket är en avvikelse mot redovisningsprinciperna i K3. 9
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Kassa"f'lödesaualys

Belopp itusen  kronor

Hassaflöde  från  den löpandeverksamhelen

Resultat  efter  finansiella  poster

Justeringarför  paslersom  ej ingår ikassaflödet

Av- och nedskrivningar

Vinst  vid försäljning  av inventarier

RealisationsresuItat

Förändringar  i avsätfningar

Betald/återbetald  skatt

Hassafflde  från  den löpandeverksamheten
fiire  förändringav  rörelsekapltalet

Kassaflöde från förändringar  i rörelsekapitalet

Ökning/minskning  avvarulager

Ökning/minskning  av kortfrisfiga  fordringar

Förändring  kortfristiga  skulder

Hassaflöde  från  den läpande verksamheten

Hassaflödefråninvesferingsverksamhefen

Förvärv materiella  anIäggningstiIIgångar

Försä5ningav  materiella  anläggningstiIIgångar

Förvärv immateriella  anIäggningstillgångar

Förvärv finansiella  anläggningstiIIgångar

Försäljning  anläggningstillgångar

Kassaflöde  från  investeringsverksamhefen

Kassaflöde  från  finansieringsverksamhefen

Förändring  långfrisfiga  skulder

Utbetalning  ändamålsbestämda  medel

KassafIödefrånflnansierIngsverksamhefen

Åretskassaflöde

Likvida medel vid årets ingång

Likvida medel vid årets utgång

Förändring  likvida medel "

Koncarnen

2017

4 Ei73

20ffl

7283

2017

2 025

2018

6491

B 398

- 279

- 14 134

- 956

- l 524

- 5 822

6 312

- 21 667

- 374

- I 526

- 9972

859

- 2

o

- 449

3032

49

- 6 752

- 292

- I 133

- 1038

- I 558

- 2 787

7 5E)5

-2Ö2

-645

1378

- 4733

- 13172

3B 15

- 11935 -6E121

- ffl8  -8!i42

-74Ei

394

- B 378

- 45 925

51 852

- 197

- 5 981

- 53 Ei03

80 197

20 418 -1299

- 725

- IB 4C13

28 609

94ö

544

-6

639

-2887

58 28Ei

55419

-2  8B7

199

- 1500

- 1301

5143

53 143

58 28B

5143

544

-Ei

539

- eazz

14 14Ei

4519

- 9 B27

199

- I 5(10

- 1301

-375

14521

14 14B

-375

'  Likvida medel utgörs av kassa och banktilIgatföhavanden.
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Tilläggsupplysningar

Redovismngsprinciper
Allmänna  redovisningsprinciper

Årsredovisningen  har  upprättats  enligtÅrsredovisningslagen  (1995:1554)  och  BFNAR  2012:,

Årsredovisning  och  koncernredovisning  (K3).

Koncernredovisning

I koncernredovisningen  ingår  förutom  Förbundet  de helägda  dotterbolagen  Aktiespararnas  Servi-

ce AB,  Aktiespararnas  Intresse  AB,  dotterdotterbolagen  Aktieinvest  FKAB,  Börs-NM  AB  och  De-

ponovaAB,Aktieinvest  FKHoldingAB  samtAktieinvest  FonderAB.  Koncernredovisningen  har

upprättats  enligt  förvärvsmetoden.  Detta  inneMr  att  koncernens  eget kapital  omfattar  Förbundets

eget kapital  och  den  del  av dotterbolagens  egna  kapital  som  tillkommit  efterförvärvstidpunkten.

Koncernens  obeskattade  reserver  uppdelas  och  redovisas  dels  som  eget  kapital,  dels som  uppskju-

ten  skatteskuld.

I koncernredovisningen  faller  koncernföretagens  boks1utsdispositioner  bort  och  ingår  i det  redovi-

sade resultatet  efter  avdrag  för  uppskjuten  skatt.  Detta  innebär  att  koncernföretagens  obeskattade

reserver  i koncernens  balansräkning  fördelas  mellan  uppskjuten  skatteskuld  och  eget kapital.

Utövervad  som  framgår  av bokslutsdispositioner  och  obeskattade  reserver  så överensstämmer

samtliga  i koncernredovisningen  tillämpade  redovisnings-  och  värderingsprinciper  med  de som

beskrivs  och  tillämpas  av moderbolaget.

Ömgaredovisningsprinciper

liiÅäk«an.Juiiibu;iig

NleilleiipiavJflbi
Medlemsavgifterna  periodiseras  över  den  period  som  medlemsinbetalningarna  avser.

Den  del  av betalningarna  som  avser  framtida  perioder  redovisas  som  förutbetald  intäkt  i balans-

räkningen.  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  förfaller  kommande  år som  kortfristig  skuld.  Under  2012  konstaterades  att  en överre-

servering  gjorts  avseende  skuld  för  ständiga  medlemmar  med  totalt  3 491 tkr.  Därvid  beslöts  att

en upplösning  av överreserveringen  skulle  ske under  en treårsperiod,  under  2012,  2013 och  2014.

Värdet  på överavskrivningen  per  2014-12-31  beräknades  ti111495  tkr,  den kortfristiga  delen  i bok-

slutet  2014  (1/3)  har  intäktsförts  under  2015.  Även  den  delen  av årets  beräkning  av skuld  ständiga

medlemmar,  300  tlaa är bokfört  på kortfristig  skuld.

HJ1uuuiiiJ1iiiit4;
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  beståri  huvudsakavförsäljning  avtjänsterinom  kommunikation,  marknadsföring,  event  och

utbildning.

Övriga intäkter

Bidrag  om  400  tlaa (125 tkr)  från  Konsumentverket.
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TiIläggsupplysningar

Finansiellaänstrument

X7ärdeförändringen  redovisas  i resultaträkningen  inom  nettoresultat  finansiella  transaktioner.  Värdeför-

ändringar  till  följd  av förändrade  valutakurser  redovisas  inom  samma  resultatpost.

Köp och försä5ning av aktier och andelar redovisas per affärsdagen, detvill  säga när bolaget blir  part till
instrumentets  avtalsmässiga  villkor.

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

Kundfordringarna  iAktieinvest  är  finansiella  tillgångar  som  inte  är derivat,  som  har  fastställda  eller

fastställbara  betalningar  och  som  inte  noteras  på en alctiv  marla'iad.  Värdering  sker  till  upplupet  an-

skaffningsvärde  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,  kundfordring-

ar och  fond1iIkvidfordringar.

Övriga  finansiella  tillgångarvärderas  initialt  på affärsdagen  till  sitt  anskaffningsvärde  och  därefter  till

det  belopp  varmed  de beräknas  inflyta.  Fordringar  och  skulderiutländskvaluta  har  räknats  till  balans-

dagskurs.  Fondlilidskulder  som  rälcnas  genom  en godkänd  clearingorganisation  såsom  Euroclear,  har

i enlighet  med  IAS  32 nettoredovisats  ibalansräkningen.  Leverantörsskuldertas  upp  ibalansräkningen

när  faktura  mottagits.  Exempel  på poster  som  klassificeras  inom  denna  kategori  är leverantörsskulder,

övriga  skulder  och  fondlilcvidskulder.

Redovisningavlaasingavtal

Tillgångar  som  leasas  genom  ett  finansiellt  leasingavtal  redovisas  som  en materiell  anläggningstillgång

samtidigt  som  framtida  leasingavgifter  redovisas  som  skuld.  Vid  det  första  redovisningsti1lfället  redo-

visas  tillgången  och  skulden  till  nuvärdet  av framtida  minimileaseavgifter  och  eventuellt  restvärde.

Vid  beräkningen  av nuvärdet  av minimileasavgifterna  används  avt.alets  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  anläggningsti1lgångar  redovisas  till  anskaffningsvärde  minskat  med  acku-

mulerade  avskrivningar  och  eventuella  nedskrivningar.

Materiella  anl%gningstillgångar  har ej bedömts ha några  betydande komponenter  där  komponenterna
harväsentligt  olika  nyttjandeperioder,  varför  någon  uppdelning  ej gjorts  på betydande  komponenter.

Följande  avskrivningstider  tillämpas:

Immateriella  anläggningstiIIgångar

Balanserade  utgifter  för  system

Materlella  anIäggnlngs1lllgångar

Inventarier,  verktyg  och installationer

5-10  år (se not)

3-7  år

!2111
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Tilläggsupplysningar

Internt  upparbetade  immateriellaanläggningstillgångar

Koncernen  tillämpar  den  S.k "aktiveringsmodellen"  avseende  internt  upparbetade  anföggningsti1lgångar.

Metoden  inneMr  att  samtliga  utgifter  som  uppfyller  laaiterierna  i BFNAR  2012:1,  18 kap.  alctiveras  som

immateriell  anläggningstillgång  och  skrivs  av under  tillgångens  beräknade  nyttjandeperiod.  Tilläggsin-

vesteringar  slaaivs av med  en avskrivningstid  på  tio  år, från  dess att  den  immateriella  tillgången  är färdig

att  tas i bruk.  Nyttjandeperioden  för  de immateriella  an1äggningstillgångarna  anses  vara  minst  IO år.

Varulager

Varulager  avseende  handelslager  avvärdepapper  hari  Aktieinvest  FKAB's  balansräkning  värderats  till

verkligt  värde  per  balansdagen.  Detta  gäller  handelslager  avvärdepapper  iAldieinvest  FKAB.  I kon-

cernen  harvärdet  på finansiella  instrument  värderats  om  till  det lägsta  av anskaffningsvärdet  och  dess

nettoförsä5ningsvärde.Varulageravseende förlagsprodukteriAktiespararnas  ServiceAB ärupptagna
till  det  lägsta  av anskaffningsvärdet  och  dess nettoförsä1jningsvärde  per  balansdagen.  Med  nettoförsälj-

ningsvärdet  avses varornas  beräla'iade  försäljningspris,  minskat  med  försäljningskostnader.  Den  valda

värderingsmetoden  innebär  att  eventuell  inkurans  i varulagret  har  beaktats.

Fordringar,  skulderochavsättningar

Om  inget  annat  anges  ovan  värderas  kortfristiga  fordringar  till  det  lägsta  av dess anskaffningsvärde  och

det  belopp  varmed  de beräknas  bli  reglerade.  Långfristiga  fordringar  och  långfristiga  skuldervärderas

efter  det  första  värderingsti1lfä1let  till  upplupet  anskaffningsvärde.  Övriga  skulder  och  avsättningarvär-

deras  till  de belopp  varmed  de beräknas  bli  reglerade.  Övriga  tillgångar  redovisas  till  anskaffningsvärde

om  inget  annat  anges  ovan.

Kassaflådesanalys

Kassaflödesanalysen  visar  koncernens  förändringar  av företagets  lilcvida  medel  under  räkenskapsåret.

Kassaflödesanalysen  har  upprättats  enligt  den  indirekta  metoden.  Vid  upprättande  av kassaflödes-

analysen  har  man  utgått  ifrån  kassa  och  bank.  Aldieinvest  har  obligationer  som  i analysen  ingår  under

förändring  rörelsekapital.

Not  l. Nettoomsättningensfördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligtföljande:

Belopp ifusen  kranor

Aktieträffar/övrigt

Hyresintäkfer  "

Media (tidning,webb,  analysguide)

Utbildning  o Event

Aktiehandel  (AIV)

Aktieinvest  fonder

Summa nettaomsättning

Hyresanal

Ska betalas intun I år

Ska befalas  inom 2-5  år

EfTer 5 år

Honcernen Förbundef

20ffl

3 593

o

9 789

18 512

42 8B2

43 81

7f1 137

zoia

3 802

1370

5 172

20ffl

1518

1898

'  Hyresintäkfer  avser uthyrning  av lokaler  i andra hand.
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Not2.  FÖrdelningavrörelsensintäkterochkostnader

samtresultat  efter  finansgella  poster

Förbundets,  Servicebolagets,  Börs-NM:s,  Aktieinvest  FK Holding  koncernen,  Aktieinvestkancernens  ach Intressebolagets

rörelseintäkter  och rörelsekostnader  samt  resultat  efter  finansiella  poster  fördelar  sig på följande  verksamhetsamråden.

Belopp ifusen  kranor

Medlemsavgifter

Övriga intäkter

Summa

Marknadsbevakning

Informatian/utbiIdning/annons

Intäkter

Kostnader

Summa

Åkr!l-lliib-iJin»iaar'llPn

Rörelseintäkter

Kostnader

Kosfnader  för systemutveckling

Summa

AktlelnvestHolding  koncernen

Intäktar

Kostnader

Rörelseresultat

Räntekostnader

Resulfaf  efter  finansiella  pasfer

IntressebolagetAB

Intäkter

Kostnader

Rörelseresulfat

Finansiella  intäkter/kostnader

Resultat  efter  flnanslella  posfer

Bärs-NM

Intäkter

Kostnader

Rörelseresulfat

Resulfaf  efter  finansiella  posler

Övriga kosföader

SARF/SAB-arganisafion

Administrafion

Marknadsföring

Medlemsservice/kundservice

Summa övriga  kostnader

Avskrivningar

Rörelseresultat

Finansiellt  netto

Resultaf  efferflnanslella  posfer

20ffl

27 09B

8B4

27Ö0

-5  748

31 030

- 40 397

- B:ffi7

42 862

-43  397

-528

-1Ö3

4381

- 3 801

580

- 4

!i78

o

-8

-B

22

15

o

IIO

IIO

IIO

- 8 4B0

- 12 202

o

- B 045

- 24708

-4  924

-17 107

24390

7283

" Ny fördelning  tillämpas  2017.
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Not3.  Försäljningoch  inköp  mellan  koncernföretag

Beloppifkr

Försäljning  inom koncernen

Inköp inom koncernen

Förbundet

2018

1545

2318

2010

51B7

5167

Not4.1nformation  angående  ersättnmgtill  revisorer

Anmde och kostnadsersättning

Beloppifkr

Ernst&YoungAB

Revisionsuppdrag

Andra uppdrag  (avser ersättningförfristående  rådgivning)

Honcernen

2017

422

180

Färbundet

20ffl  2017

459  B3

174 102

2018

Not5.  Operationellaleasmganal

Belopplfkr

Kostnadsförda  leasingavgifter  avseende operationella  leasingavtal

Koncernen

2017

5 213

Färbundet

2018 2017

4 998  2 290

2018

1879

Framtida  minimileaseavdfIeravseende  ej

uppsågningsbara  operatlonelIaleasinganal

Ska betalas inom I år

Ska betalas inom 2-5  år

Ef+er 5 år

Koncernen

2017

4 917

I 9B9

Förbundat

2010 2017 20ffl

4 933  1799  1853

0785  11B7 2809

Hyreskonfraktlokaler

Hyreskostnaderna  för  förbundet  uppgår  till  2 038  (1 675)  tusen  lcronor.  Koncernens  hyreskostnader

uppgår  till  4 829  (4  461)  tusen  kronor.  Koncernens  hyresavtal  löper  fram  till  och  med  den  31  mars  2019.

NoN3.Anstä11da  och personalkostnader*

Belopp Itusen  kronor

Medelantal  anställda

-  varav kvinnor

-  varav män

Fördelningledande  befattningshavare  per balansdagen

Kvinnor:

styrelseledamöter

andra personeriföretagefs  ledning  inkl VD

Män:

styrelseledamöter

andra personer  iföretagets  ledning  inkl VD

LONE'ROCH ANtHul!JISATTNINaJlR

Styrelse,  vd och övriga ledande befattningshavare

Övriga anställda

Summaläner

flVRIM!  PThauiuaiiiu.iiiuuu:H

Sociala avgifter

Pensionskostnader

Löneskatt  och övriga personalkostnader

Summa personalkosfnader

Koneernen

2017 20ffl

B8 Ei7

38 35

31 32

5 6

3 3

14 14

7 B

119B0 8395

22360  26358

34340  34753

IO 871

4 232

2 53B

!i2392

Förbundet

2017

18

12

6

3

2

7

5

I B39')

2018

15

9

Ei

3 360

5 043

a403

2 575

I IOB

213

izzgy

'  Kastnader inklusive sociala avgifTer, pensioner, löneskatter.

o Kostnadsminskningen  beror på lägre utbmalda kommittåarvoden  till styrelse och att personal som innehar ledande befattningar  inte varit anställd,y

underhe1a2017. (Jr
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Koncernen2017

ErsättningartillsfyrelseIedamöfer20l7/20ffl:

Beföppikronor  ')Styrelsearvode

Förbundet/

Servicebolaget

Styrelsen
PerWesterberg  IOOOOO

Thomas Ahlandsberg  40 000

Anne-Charlotte  Eggwertz  40 000

CeciliaGunnea)  20 000

Carl Johan Högbom 70 000

JohanJanson  40000

SfefanJohansson  40000

OlaLauritzson  40000

JanLombach  40000

AnnelieNäs  40000

UlrikaSandborg  40C100

E)utfördelat  20000

530000

DUtskotts-

arvaden

0

a)AIV-

arvaden

")Övriga  Total

arvoden  ersättning

75 000

125 000

200000 o

IOa OOCI

115 00CI

40 000

20 000

195 000

4C1 000

40 000

40 CIOO

40 000

40 0CIO

40 000

20 000

730 000

Vd Lön

Jaacim Olsson 1320 000

Pensian

311858

Total ersättning

I B31 858

Ersättnlngartill  styrelseledamöfer20l8/20l7:

Beloppikronor  Styrelsearvode

Förbundet/

Servicebolaget

Styrelsen

Göran G, ordförande  20(1 000

ThomasAhlandsberg  25000

CeciliaGunne  25000

KerstinHällgren  25000

Carl Johan  Högbom 75 000

JohanJansan  25000

LarsMilberg  55000

JohannaPetersson  25000

MagnusOskarsson  25000

UlrikaSandborg  25000

PerWesterberg  25000

530 000

a' Utskotts-

arvoden

8 400

IO OOO

26 500

21 800

23400

14 400

104500

AIV- "  Övriga Total

arvoden  arvoden  ersättning

50 000

IOO OOO

50 000

200000

200 000

200000

200 000

B3 400

35 000

51 500

175 CIOO

46 BOO

328 400

25 000

25 000

39 400

25 000

1034500

Vd Lön

Joacim Olsson I oktober  -  31 december

Ola Jansson  tf 15 februari  -  30 september

Carl Rosån Ijanuari  - 14 februari

374 000

712 500

330 000

14ffl500

Pension

79 939

18E) 7Ei5

52 744

319 441

Total ersättning

453 939

B99 2Ei5

382 744

1735948

" Beloppen avserverksamhetsåret  2017/201B. Utbetalningsker  efter årskongressen 201B. Styrelseledamöter  med egen näringsverksamheTi form av

styreIserepreseniation  fakturerar  sina arvoden inklusive sociala avgiffer  och moms. Arvodena fördelas lika mellan servicebolaget  och förbundet.

a Arvodesbeloppen 201B/2017 inkluderar  ordförandearvoden,  IO O00 kronor/utskott.  Total belastas 201Ei/2017 med 45 000 kronori  ardförandearvoden.

Vissa utskmtledamäter  har också släpat med fakturering  aV ufskottsarvnden,  varfi5rvissa  sammamrädesarvoden  SOm aVSer 2015/201B kommer ait belasta

201B/2017.

3) AIVs arvoden avser verksamheisåret  I )uli 2017-3a juni 2018, ersättningen  utbetalas i efterskott.

"  Styrelseladamot  Lars Milberg  har under  tiden  15 februari-30  september  2016 skött  de uppgifier  tidigare  Vd Carl Rosån utförde  avseende

Marknadsbevakning.  Lars Milbergs  kostnader  för Marknadsbevakning  är fakturerad  inklusive  snciala  avgifter  och moms.

a' Cecilia Gunne avgick  den 24 oktober  2017.



3B SVERIG[S AKTIESPARARES RIKSR0R[3UND 2017

ErsäTTn!ngTill St7r0IS0,Vd OCtl ledandb liJaiinii%;Jiav«ib

Till  styrelses  ordförande  och  samtliga  ledamöter  i förbundets  styrelse  utgår  arvode  enligt  årskongres-

sens  beslut.  Förbundets  valberedning  framlägger  förslag  till  årskongressen.  Särskildt  arvode  utgår  för

utskottsarbete  enligt  tidigare  kongressbeslut  med  1800  kronor  för  hel-  och  900  kronor  för  halvdag.

För  ordförande  i valberedningen  tillkommer  dessuton  ett  årsarvode  på maximalt  10 000  kronor.  Lön

och  andra  anställningsvillkor  för  vd förhandlas  fram  av den  av förbundsstyrelsen  utsedda  ersättnings-

utskott.  Det  slutliga  beslutet  om vd:s  lön  och  ansföllningsvillkor  fattas  av  förbundsstyrelsen.

Övriga  ledande  befattningshavare  som  ingår  i redovisningen  ovan  utgörs  av de personer  som  ingår  i kon-

cernens  ledningsgrupp.

Lönesättningen  och  andra  anställningsvillkor  för  ledningsgruppen  slcer efter  individuella  förhand-

lingar  med  vd.  Alla  ersättningsvillkor  måste  godkännas  av arbetsutskottet.

Lön  och  andra  anställningsvillkor  för  vd iAktieinvest  bereds  av de två  ordförandena  i Aktieinvest

och  förbundet.  Slutligt  beslut  tas  iAktieinvests  styrelse.

Årskongresssen  beslöt  ett  arvode  om  totalt  530 (530)  tusen  kronor  skulle  utgå  till  förbundsstyrel-

sen, med  rätt  att  inom  sig fördela  beloppet.

Utöver  styrelsearvode  har  vissa  styrelseledamöter  erhållit  arvode  för  arbete  i styrelsearbete  i Aktie-

invest  FK  AB.  Alla  arvoden  framgår  av tabellen  ovan.

20ffl  beslötsvidårsstämman  i Servicebolaget  att  förbundsstyrelsen  även  ska utgöra  Servicebolagets  sty-

relse.  Något  arvode  utöver  det  som  kongressen  beslutat  för  styrelsearbetet  iförbundet  utgår  inte.

Till  styrelsen  iAktieinvest  FK  AB  har  under  året  ett  arvode  om  totalt  350 (375)  tusen  kronor,  varav

styrelsens ordförande Carl Johan Högbom erhållit 125 (175) tusen kronor.
Till  förbundets och Servicebolagets verkställande direktör, Joacim Olsson har utgått lön om totalt

1320  (374)  tusen  kronor.  För  vd  är uppsägningstiden  6 månader  och  för  förbundets  uppsägningstiden

12  månader.

Förövrigaledandebefattningshavare  iförbundet,  Servicebolaget  och  dess dotterbolag  Aktieinvest  FKAB

finns  sedvanliga  pensionsutfästelser  inom  ramen  för  allmän  pensionsplan  (ITP).

Till  vd  iAktieinvest  FK  AB,  Therese  Lundstedt,  har  under  året  utgått  lön  om  sammanlagt  1094

(1 042)  tusen  kronor.  För  vd  finns  OCkSå pensionsutfästelse  motsvarande  vad  som  ryms  inom  ramen

för  allmän  pensionsplan  (ITP).  För  vd är den  ömsesidiga  uppsägningstiden  6 månader.

Not7.Resultatfrånövrigavärdepappersomåi  aiila4;iii:iiJ*lal;aongai

Belopp itusen  kranor

Utdelning  på placerings-  ach bevakningsportföljen

Realiserade  vinsfer  på försäljning  avvärdepapper

Realiserade förluster  på försäljning  av värdepapper

Summa övrlga  värdepapper

Koncernen

2017

2 353

14725

-591

18417

2010

2 540

22 777

-9B1

24 358

Färbundet

2017

152

154

20ffl

228

7201

-449

8 ÖI

Not  8.  Övrigaränteintäkter  och liknande  intäkter

Belopp Itusen  kronor

Ränteintäkter

Övriga finansiella  intäkter

Summa övriga  ränteinläkfer

Koncernen

2017

3

52

55

20ffl

9

43

52

Förbundet

20ffl

4

43

47
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Not9.  Skattpåårets  resultat

Belopp itusen  kronor

Aktuell  skatt

Uppskjuten  skatt

Redovisat  resultat  fflreskatt

Skatt  på redovisat  resultat  enligt gällande skattesafs  22 %

Koncernen

2017

lll

- 956

- 845

20ffl  2017 2018

155 0 0

-82  0 0

74 0 0

7283  2825  -835

1602 -140

Tillkommande  posfer

('vriga  ej avdrag  kost

Övriga poster

Ej skattepliktig  verksamhet  netfo

Avgående poster

Ej skattepliktiga  intäkter

Lämnade koncernbidrag

Skattemässigt  underskott

Redovisadskatt

Effektiv  skattesafs

26

19

o

-3

-I 570

74

I%

3

19

118

o

0

0

O%

Aktuell  skatt  beräknas  utifrån  de skatteregler  som är gällande iSverige.  Uppskjuten  skatt  redovisas  på alla temporära  skillnader  som uppkommer

mellan det skattemässiga  värdet  på tillgångar  ach 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 6 289 tkr  före skatt. Företaget har nyTtjat tidigare  redovisade förlustavdrag.

Nominell  skatfesats  för svenska aktiebolag  utgörför  år 2017, 22 % (22 % för år2016).

Uppskjuten  skatteintäkt  avser  skatt  vid eliminsring  av förändringar  obeskattade  reserver.

NotlO.  lmmateriellaanläggnmgstillgångar

Anskaffningsvärdet  av depåhanteringssystemetiAktieinvest  uppgick  per 2017-12-31 till  57 748 tkr, och ackumulerade  avskrivningartill  38 411 tkr.

Den ekonomiska  nyttjande  perioden för immateriella  tillgångaravseende  utvecklingsarbeten  är bedBmd till  tio år.

Förbundet  har gJon en nedskrivning  på CRM systemet  på 859 tkr.

TiIIäggsinvesteringari  depåhanteringssystemet  bedöms ha en nyttjandeperiod  påtio  årfrån  dess att den immaterieIlatillgången  är färdigatttasi  bruk.

Hnncernen  Förbundef

aaloppitusenkronor  2017-12-31 20ffl-12-31  2017-12-31 20ffl-12-31

iaiuamnri  » a a»i  Apt'umqqni  « aåuaa»

BALANSERADE UTGIFTER FöR SYSTEM

Ingåendeanskaffningsvärde  B3944  57963  859  134

Inköp, depåhanteringssystem,  CRM och medlemssystem  6378  5981  563  725

Utgåendeackumuleradeanskaffningar  70322  63944  1422 859

lngåendeav-ochnedskrivningar  -42248  -30811  0 0

Utrangeringar  0 -3  837  0 0

Åretsavskrivningarochnedskrivningar  -5721  -1600  -859  0

UtgåendeackumuIeradeav-  ochnedskrivningar  -47969  -42248  -859  0

UTGÅENOEPLANENLIGTRESTVÄRDE 22353  21096  563  859
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Not  ll.  Materiellaanläggnmgstillgångar

mavauniaasiAaasmasnuaAhaan

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Ingående anskaffningsvärda

Inköp

Försäljningar  och utrangeringar

Utgående ackumulerade  anskaffningar

Ingående avskrivningar

Försäljningar  och utrangeringar

Åretsavskrivningar

Utgående ackumulerade  avskrivningar

UTGÅENDE PLANENLIGTRESTVÄR[)E

Koneernen

2017-12-31

5 17Ei

74B

-980

4 942

- 3 902

9B4

- 690

- 3'B28

Färbundet

2016-12-31 201}12-31

4 979  220

197 0

0 . -41

5 176 , 179

- 3 026  -147

0 141

- 876  -13

- 3 902  -19

1273 160

201(i-12-31

220

o

o

22C1

- 9B

o

- 49

- 147

73

Finansiella  leasingavtal  avseende Förbundet  avser bilar.

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

Finansiella  leasinganal

Belopp itusen  kronor

Anskaffningsvärde

Försäljningaroch  utrangeringar

Avskrivning

Utgående redavisat  värde

Framtlda  mlnlmileaseavdfteravseende  ej
uppsägningsbara  finansiella  leasingavtal

Ska betalas inom I år

Ska betalas inam 2-5  år

Kancernen

2017

171

2

-13

. IBCI

2017

38

20ffl  2017

370 73

0 ICI0

-199  -13

171 IBO

20ffl  - 2017

49 3B

24 57

20ffl

156

0

-B3

73

2010

49

24

Not 12.AndeIarikoncernföretag

Företagsöversikt  2017

IO(I%
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Förbundets  akfieriServlcebola[et  ochAktiespararnas  IntresseAB

Belopp ilusen  kronor

Ingående anskaffningsvärden

Lltgående ackumulerade  anskaffningar

uraAcxob  REDOVISATVÄR[IE

ANWLARI  HONC!RNFORETAö

Aktiespararnas  SeniceAB

Org. nr: 55Ei193-7078

Säte: Sföckholm

Belapp itusen  kronor

Kapitalandel

Rösfrättsandel

Antal andelar

Bokfört  värde

Aktiespararnasln1resseAB

Org. nr: 556474-6039

Säte: Sfockholm

Belapp Ifusen  kronor

Kapitalandel

Rösfrättsandel

Antal ande!ar

Bokfört  värde

Bärs-NMAB

Org. nr: 556708-7498

Säte: Sföckholm

lelopp  ifusen  kmnor

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört  värde

AkfielnvestFKAB

Org. nr: 558072-259B

Säte: Stockhalm

Belopp Itusen  kronor

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört  värde

Aktieinvesf  FonderAB

Org nr: 556401-2978

Säte: Stockholm

8e1opp itusen  krormr

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört  värde

Akfieinvest  FK HoldingAB

Org. nr. 55Ei918-4822

Säte: Sföckholm

Belopp Itusen  kmnor

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört  värde

2017-12-31

ll EilEi

ll B16

ll BIB

2017-12-31

I[IO %

I00 %

IO OOO

ll 51Ei

2017-12-31

IOO %

IOO %

IOOO

IOO

2017-12-31

IOO %

IOO %

IOO OOO

IOO

2017-12-31

IOO %

IOO %

350 000

29 5CIB

2017-12-31

IOO%

IOO %

12 500

1250

2017-12-31

IOO %

IOO %

IOOO

50

2018-12-31

ll 616

ll BIB

ll 610

20ffl-12-31

IO0 %

IOO %

IO OOO

11516

20ff!-12-31

IOO %

IOO %

I O00

IOO

20ffl-12-31

IOO %

IOO %

IOO OOO

IOO

2018-12-31

IOO %

IOO %

275 000

22 00B

20ffl-12-31

IOO %

IOO %

125C10

1250

2010-12-31

IOO %

IOO %

I CIOO

50
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DeponovaAB

Org nr: 55Ei576-4155

Säte: Stackholm

Belopp Ifusen  kmnor

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

2017-12-31

I O[IO

201a-12-31

IOO %

IOO %

I OCIO

Not  13.Andelariintresseföretag

ANDELJlRI INTRESS!FÖREna

Koncernens  aktieri  Börs-SM  AB

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade  anskaffningar

UTGÅENDE REDOVISATVÄRDE

Wrs-SMAB

Org nr: 558502-90B8

Säte: Sföckholm

Belopp Itusen  kronor

Kapifalandel

Rösträtfsandel

Antal andelar

Bokfört  värde

Eget kapital

Årets resultat

Koncernen

2017-12-31

50

5C1

5C1

2017-12-31

5C1 %

5C1 %

500

50

210

o

2018-12-31

50

50

50

20ffl-12-31

50 %

50 %

500

50

437

o

Not 14.Andra  långfristigavärdepappersinnehav

Belopp itusen  kmnor

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde

Försäljningar

Anskaffningar

Utgående ackumulerade  anskaffningsvärden

F'örbundef

Belopp itusen  kronor

Förbundefs  bevakningspartfölj

Förbundets  placeringsportfölj

Stipendiefond

Summa

Koncernen

Belopp Ifusen  kronor

Förbundets  bevakningsportfölj  "

Förbundets  placeringsportfölj

Stipendiefond

Aktiespararnas  Intresse  AB:s aktieinnehav

Aktiespararnas  Service AB:s placeringsportfölj

Summa

Kancernen

2017-12-31

72 B7B

-37  B33

45 925

80 9Ei9

20ffl-12-31

77 655

-58  382

53 B03

72 876

Anskaffningsvärde

2017-12-31 2018-12-31

1045  1C195

19 539  18 839

146 143

20 730  20 077

Anskaffningsvärde

2017-12-31 20ffl-12-31

1045  1095

19539  18839

146 143

44 173

60 195 52 B2B

BO 9B9  72 876

Färbundet

2017-12-31

20 077

74B

20 730

2018-12-31

23 531

-19 857

lEi 403

20 077

Marknadsvärde

'-12-31 2016-12-31

4311 3882

25110 22 423

292  265

?9713 26570

Marknadsvarde

2017-12-31 20ffl-12-31

4311 3882

25110 22423

292  2B5

411

79 876  71 504

109 5B9  98 485

" Förbundets  bevakningsportfölj  utgörs av ett antal aktier  i samtliga  marknadsnoterade  företag.
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Förbundetsplaceringsportfölj

Akfieslag

Investor  B

Summa

Aktiefonder

Aktiespararna  Topp Sverige

Aktiespararna  Direktavkastning

Summa

Anskaffningsvärde  2017-12-31

Antal  Tiisen kronor

4EiEi

488

4154

14 919

19 073

Marknadsvärde  2017-12-31

Tusen kmnor

1291

1211

7134

lEi B85

23 819

AktiespararnasSenrieeAB:splaeeringsportfölj

Aktieslag

Acconeer

Autoliv  SDB

Avanza

Axfood

CellaVision

Doro

Fast. Balder B

Fenix Outdoor International  B

H&M B

Investor  B

Kinnevik  B

Kungsleden

NCC B

NetEnt B

Nibe B

Nolato B

Nordea

Novo Nordisk  AB

Paradox Interactive

RaySearch B

Resurs Holding

Svenska Cellufösa SCA

Swedish Orphan Biovitrum

Thule Group

Vifec  Software  Group B

Volvo B

Summa

Anskaffnlngsvärde20l7-l2-31

Antal  Tusen kronor

IOOOO 250

5008449Ei

27B

20C11

2 061

3110

I 450

2 3(i8

975

4127

3 0CII

2 000

3 005

2 877

3 903

1696

3 00I

2 35B

2 501

2 00I

2 00I

3 090

437

2 00I

2 670

2 541

80 195

Markmdsvärde20l7-l2-31

Tusenkronor

5 443

3 798

2142

4 395

2 708

2 216

3 57C1

1072

4 972

3158

2 243

2 522

2 856

4 45C1

3 848

3 0IO

2 287

3 827

1787

2 207

4187

3 393

2 580

2 973

3 885

isaza
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Not  15.VaruIager

Varulageravseende  handeIslageravvärdepapperiAktieinvest  FK AB ärvärderat  fill  lägsta avanskaffningsvärdet  och verkligtvärde  per balansdagen,

med beföpp 12 970 (II 3E)B) tusen kronor.

FörIagspradukteriAktiespararna  Service /lEI är upptagnatill  det lägsta aV anskaffningsvärdet  ach verkligtvärde,  belapp i'7o (216) tusen kronor.

Not IO. Förutbetalda  kostnader  och upplupnamtäkter
Honcernen

2017-12-31

I 4B0

3170

4 830

Beloppitusen  kmnor

Upplupna intäkter

Förutbetalda  kostnader

Summa

Förbundet

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31

284Ei  99

2 028  I131 1022

4874  1131 1121

Not 17. Kassa  oeh bank

Belapplfusen  kronnr

Kassa

Bank I)

Plusgiro

Stipendiefond

Summa

I) Aktieinvest  FK AB:s del av bank är26  895 (21 459).

Koneernen

2017-12-31

IO

53 030

2 255

124

55419

Förbundef

201«i-12-31 2017-«2-31

12 7

54 14B 2 623

3 983  1765

143 124

!A»8  4519

20ffl-12-31

9

11310

2 685

143

14 148

Not  la.Uppskjutenskatteskuld

Belopp ifusen  kronor

Belopp vid årets ingång

Under året återförda  belopp

Summa

Koncernen

2017-12-31 2018-12-31

1878  I 9B0

-95B  -82

922  1878

Not  19.StändigamedIemmar

Belopp vid årets ingång

Nya sttindiga  medlemmar

Omföring medlemsintäkt

Belopp vid årets utgång

Redovisas som

Avsättning

Kortfristig  skuld

Summa

Kom,ernen

2017-12-31

7300

22B

-212

7316

7 000

31Ei

73ffl

Förbundet

20ffl-12-31  2017-12-31

7592  7300

397  228

-689  -212

73C10 731B

7000  7000

300  318

7300  ysie

2010-12-31

7 592

397

-B89

7 300

7 000

300

7300

Not20.TreårsmedIemskap

Belopp itusen  kronor

Treårsmedlemskap  (förfallerlöpande  underår2-3)

Summa

Koncernen  förbundef

2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31

1819 1289  1819 1289

18ffl  12Ö  1819 1289



SVERIGISAKnFSPARARESI'llKSFORBUND20I-/  45

Not21.  Upplupnakostnader  och förutbetaldamtäkter

Belopp ifusen  kmnor

Upplupna  semesterlöner

Upplupna  arbetsgivaravgifter

Upplupna  styrelsearvoden

Förutbetalda  medlemsavgifter

Övriga reserveringar

Summa

Honeernen

2D17-12-31 2018-12-31

3 909  3 978

915 410

697

IO 709

8 545

24340

Färbundet

2017-12-31

1309

183

398

IO 934

1191

14 015

20ffl-12-31

1478

-258

IO 709

1710

14339

Not22.  Ställdasäkerheter  och eventuaIförpIiktelser

Ställda  säkerheter

- säkerhet  för aktiehandel

- researrangÖrsgaranti

- generell  säkerhet

EventuaIförpliktelser

Koncernen

2017-12-31 2018-12-31

1644  1812

50  50

52 1377

Inga Inga

Förbundet

2017-12-31

Inga

Inga

20ffl-12-31

Inga

Inga

Not23.  Resultatdisposition

Ändamålsbestämda  medel

Balanserat  resultat

Årets resultat

Summa

Styrelsen  föreslår  följande dispositioner

Ändamålsbestämda  medel

Balanseras  i ny räkning

Summa

Not24.Wsentligahåndelser  efter  balansdagen

Inga väsentliga  händelser  har skett  efter rapportperiodens  utgång.
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Buildinq  a better
working  world

Revisionsberättelse
Till årskongressen  i Sveriges  Aktiesparares  Riksförbund  org.nr  857202-1593

Rapport  om  årsredovisninqen  och  koncern-

redovisninqen

uttalanden

Vi har utfört  en revision  av årsredovisnint)en  och koncernredovisningen
för Sveriges  Aktiesparares  Riksförbund  för  räkenskapsåret  2017.
Förbundets  årsredovisning  och koncernredovisning  ingår på sidorna
12-46  i detta  dokument.

Enligt  vår uppfattning  har årsredovisningen  och koncernredovisningen
upprättats  i enlighet  med årsredovisningslagen  och ger en i alla väsent-
liqa avseenden  rättvisande  bild av förbundets  och koncernens  finan-
siella ställning  per den 31 december  2017  och av dess finansiella
resultat  och kassaflöde  för året enligt  årsredovisningslagen.  Förvalt-
ningsberättelsen  är förenlig  med årsredovisninqens  och koncernredo-
visnint)ens  övriga  delar.

Vi tillstyrker  därför  att årskongressen  fastställer  resultaträkninqen  och
balansräkningen  för  förbundet  och koncernen.

Grund  fiJr uttalanden

Vi har utfört  revisionen  enliqt  International  Standards  on Auditing  (ISA)
och god revisionssed  i Sverige.  Vårt ansvar  enligt  dessa standarder
beskrivs  närmare  i avsnittet  Revrsorns  ansvar.  Vi är oberoende  i för-
hållande  till förbundet  och koncernen  enligt  god revisorssed  i Sverige
och har i övrigt  fullgjort  vårt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Vi anser  att de revisionsbevis  vi har inhämtat  är tillräckliqa  och ända-
målsenliqa  som qrund  för  våra uttalanden.

Annan  information  än årsredovisninqen  och koncernredovisninqen

Det är styrelsen  som har ansvaret  för den andra informationen.  Den
andra  informationen  består  av sidorna  2-11  i årsredovisningen.

Vårt uttalande  avseende  årsredovisningen  och koncernredovisnint)en
omfattar  inte  denna information  och vi gör inget  uttalande  med bestyr-
kande avseende  denna  andra  information.

I samband  med vår revision  av årsredovisningen  och koncernredovis-
ningen  är det vårt  ansvar  att  läsa den information  som identifieras  ovan
och överväga  om informationen  i väsentliq  utsträckning  är oförenlig
med årsredovisningen  och koncernredovisningen.  Vid denna genom-
gång beaktar  vi även den kunskap  vi i övriqt  inhämtat  under  revisionen
samt bedömer  om informationen  i övrigt  verkar  innehålla  väsentliga  fel-
aktigheter.

Om vi, baserat  på det arbete  som har utförts  avseende  denna informa-
tion,  drar  slutsatsen  att  den andra  informationen  innehåller  en väsentlig
felaktighet,  är vi skyldiga  att rapportera  detta.  Vi har inget  att rappor-
tera  i det avseendet.

Styrelsens  och verkställande  direktörens  ansvar

Det är styrelsen  och verkställande  direktören  som har ansvaret  för att
årsredovisningen  och koncernredovisningen  upprättas  och att  de ger en
rättvisande  bild  enligt  årsredovisningslagen.  Styrelsen  och  verk-
ställande  direktören  ansvarar  även för den interna  kontroll  som de
bedömer  är nödvändig  för att upprätta  en årsredovisninq  och koncern-
redovisning  som inte innehåller  några  väsentliga  felaktR)heter,  vare sig
dessa beror  på oeqentligheter  eller  på fel.

Vid upprättandet  av årsredovisningen  och koncernredovisningen  an-
svarar  styrelsen  och verkställande  direktören  för bedömningen  av

förbundets  förm%a  att  fortsätta  verksamheten.  De upplyser,  när så är
tillämpligt,  om förhållanden  som kan påverka  förm%an  att fortsätta
verksamheten  och  att  använda  antaqandet  om fortsatt  drift.
Antagandet  om fortsatt  drift  tillämpas  dock inte om styrelsen  och
verkställande  direktören  avser att likvidera  förbundet,  upphöra  med

verksamheten  ellerinte  har något  realistiskt  alternativ  till  att  qöra n%ot
av detta.

Revisorns  ansvar

Våra mål är att uppnå en rimliq  grad av säkerhet  om att årsredovis-

ningen och koncernredovisninqen  som helhet inte innehåller  n%ra
väsentliga  felaktigheter,  vare  sig dessa beror  på oegentligheter  eller  på
fel, och att lämna en revisionsberättelse  som innehåller  våra uttalan-
den. Rimlig  säkerhet  är en höq grad av säkerhet,  men är ingen  garanti
för att en revision  som utförs  enligt  ISA och god revisionssed  i Sverige
alltid  kommer  att upptäcka  en väsentlig  felaktiqhet  om en sådan finns.
Felaktigheter  kan uppstå  på grund  av oegentligheter  eller  Tel och anses
vara väsentliga  om de enskilt  eller tillsammans  rimligen  kan förväntas
påverka  de ekonomiska  beslut  som användare  fattar  med grund  i års-
redovisningen  och koncernredovisningen.

Som del av en revision  enligt  ISA använder  vi professionellt  omdöme
och har en professionellt  skeptisk  inställning  under hela revisionen.
Dessutom:

identifierar  och bedömer  vi riskerna  för väsentliqa  felaktigheter  i
årsredovisningen  och koncernredovisningen,  vare  sig dessa beror
på oegentligheter  eller  på fel, utformar  och utför  granskningsåtgär-
der bland annat  utifrån  dessa risker  och inhämtar  revisionsbevis
som är tillräckliga  och ändamålsenliga  för att utgöra  en grund  för
våra uttalanden.  Risken för  att inte upptäcka  en väsentlig  felaktig-
het till  följd  av oegentligheter  är högre  än för  en väsentliq  felaktig-
het som beror  på fel, eftersom  oegentligheter  kan innefatta  age-
rande  i maskopi,  förfalskninq,  avsiktliga  utelämnanden,  felaktig  in-
formation  eller  åsidosättande  av intern  kontroll.

skaffar  vi oss en förståelse  av den del av förbundets  interna  kontroll
som har betydelse  för vår revision  för att utforma  gransknings-
åtgärder  som är lämpliga  med hänsyn till omständigheterna,  men
inte för  att uttala  oss om effektiviteten  i den interna  kontrollen.

utvärderar  vi lämplR)heten  i de redovisningsprinciper  som används
och rimligheten  i styrelsens  och verkställande  direktörens  upp-
skattningar  i redovisningen  och tillhörande  upplysningar.

drar  vi en Slutsats  om lämpligheten  i att styrelsen  och verkställande
direktören  använder  antagandet  om fortsatt  drift  vid upprättandet
av årsredovisningen  och koncernredovisningen.  Vi drar också en
slutsats,  med grund  i de inhämtade  revisionsbevisen,  om det finns
någon  väsentlig  osäkerhetsfaktor  som avser  sådana händelser  eller
förhållanden  som kan leda till betydande  tvivel  om förbundets

förm%a  att fortsätta  verksamheten.  Om vi drar  slutsatsen  att det
finns  en väsentlig  osäkerhetsfaktor,  måste  vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten  på upplysningarna  i årsredovisningen  om
den väsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller,  om sådana upplysningar  är
otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om årsredovisningen  och
koncernredovisningen.  Våra slutsatser  baseras på de revisions-
bevis som inhämtas  fram  till  datumet  för  revisionsberättelsen.  Dock
kan framtida  händelser  eller  förhållanden  göra att  ett  förbund  inte
längre  kan fortsätta  verksamheten.

utvärderar  vi den övergripande  presentationen,  strukturen  och
innehållet  i årsredovisnint)en  och koncernredovisningen,  däribland
upplysningarna,  och om årsredovisnint)en  och koncernredovis-
ninqen  återger  de underliggande  transaktionerna  och händelserna
på ett  sätt  som ger en rättvisande  bild.

inhämtar  vi tillräckliga  och ändamålsenliga  revisionsbevis  avseende
den finansiella  informationen  för enheterna  eller affärsaktivi-
teterna  inom koncernen  för  att göra ett uttalande  avseende
koncernredovisningen.  Vi ansvarar  för styrning,  övervakning  och
utförande  av koncernrevisionen.  Vi är ensamt  ansvariga  för våra
uttalanden.

Vi måste informera  styrelsen  om bland annat  revisionens  planerade
omfattning  och inriktning  samt  tidpunkten  för  den. Vi måste  också infor-
mera om betydelsefulla  iakttagelser  under revisionen,  däribland  de

eventuella  betydande  brister  i den interna  kontrollen  som vi identifierat.  ir:
r'
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Rapport  om  andra  krav  enliqt  laqar  och  andra
författninqar

uttalande

utöver  vår  revision  av årsredovisningen  och  koncernredovisningen  har
vi även utfört  en revision  av styrelsens  och verkställande  direktörens
förvaltning  av Sveriges  Aktiesparares  Riksförbund  för  räkenskapsåret
2017.

Vi tillstyrker  att årskongressen  disponerar  vinsten  enligt  förslaget  i
förvaltningsberättelsen  och  beviljar  styrelsens  ledamöter  och
verkställande  direktören  ansvarsfrihet  för  räkenskapsåret.

Grund  för  uttalande

Vi har utf('rt  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar
enligt  denna  beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.  Vi är obero-
ende  i förhållande  till  förbundet  och koncernen  enligt  god revisorssed  i
Sveriqe  och har i övrk)t  fulR)jort  vårt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa
krav.

Vi anser  att  de revisionsbevis  vi har  inhämtat  är tillräckliga  och ända-
målsenliga  som  grund  för  vårt  uttalande.

Styrelsens  och  verkställande  direktörens  ansvar

Oet är styrelsen  och verkställande  direktören  som har ansvaret  för
förvaltningen.

Revisorns  ansvar

Vårt  mål beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och därmed  vårt
uttalande  om ansvarsfrihet,  är att  inhämta  revisionsbevis  för  att  med
en rimliq  grad av säkerhet kunna  bedöma  om n%on styrelseledamot
eller  verkställande  direktören  i något  väsentligt  avseende  företagit
nåt)on  åtgärd  eller  gjort  sig skyldig  till någon  försummelse  som kan
föranleda  ersättningsskyldighet  mot  förbundet.

Vårt mål  beträffande  revisionen  av  förslaget  till  dispositioner  av
bolagets  vinst  eller  förlust,  och därmed  vårt  uttalande  om detta,  är att
med rimliq  qrad  av säkerhet  bedöma  om förslaget  är förenligt  med
stadgarna.

Rimlig  säkerhet  är en hög grad  av säkerhet,  men ingen  garanti  för  att
en revision  som utförs  enligt  god revisionssed  i Sverige  alltid  kommer
att upptäcka  åtgärder  eller  försummelser  som kan fÖranleda  ersätt-
ningsskyldighet  mot  förbundet  eller  att  ett  förslag  till  dispositioner  av
förbundets  vinst  eller  förlust  inte  är fÖrenligt  med  stadgarna.

Som en del av en revision  enligt  god  revisionssed  i Sverige  använder  vi
professionellt  omdöme  och har en professionellt  skeptisk  inställning
under  hela  revisionen.  Granskningen  av förvaltningen  och förslaget  till
dispositioner  av föreningens  vinst  eller  förlust  grundar  siq främst  på
revisionen  av räkenskaperna.  Vilka  tillkommande  granskningsåtgärder
som  utförs  baseras  på vår  professionella  bedömning  med  utgfögspunkt
i risk och väsentlighet.  Det innebär  att  vi fokuserar  granskningen  på
sådana  åtgärder,  områden  och förhållanden  som är väsentliga  för
verksamheten  och där avsteq  och överträdelser  skulle  ha särskild
betydelse  för  förbundets  situation.  Vi qår igenom  och prövar  fattade
beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna  åtgärder  och  andra  fÖrhållanden  som
är relevanta  för  vårt  uttalande  om ansvarsfrihet.

Stockholm  den 23 mars  2018

Young  AB

Karlsson

revisor
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