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siella poster fortsatt är positivt. 
Men frågan om ett negativ rö
relseresultat kan inte viftas bort 
med att vi har en framgångsrik 
kapitalförvaltning med stora 
realisationsvinster. 

Att få en ekonomi i balans 
är av avgörande betydelse för 
Aktiespararnas långsiktiga för
måga att leverera nytta till våra 
medlemmar, och därför en av de 
prioriterade uppgifter som jag 
som ny vd har fått av styrelsen. 
En viktig del i detta arbete är att 
identifiera hur förbundet ska 
attrahera fler medlemmar. 

Inför 2017 har mycket fokus legat 
på att se över den totala kost
nadsramen och vidta åtgärder 
som är möjliga utan att den 
upplevda medlemsnyttan och 
därmed viljan att förnya sitt 
medlemskap reduceras. Detta 
fokus kommer att finnas även 
under kommande år.

Lika viktigt har varit att se 
över förbundets långsiktiga 
strategi för att öka våra intäkter. 
Sedan några år tillbaka före
träder Aktiespararna inte bara 
dem som är direktägare av aktier 
utan även dem som är indirekt 
exponerade mot aktiemark
naden genom aktiefonder och 
pensionssparande. Under mot
svarande period har fokus även 
legat på att utveckla en tydligare 
digital närvaro och att satsa på 
och utveckla vår utbildnings
verksamhet. 

Det mesta tyder på att den 
valda strategin har varit korrekt. 
En vidgad målgrupp och ökad 
trafik på vår sajt har i hög grad 
bidragit till att förbundet under 
åren 2013–2016 har ökat med 
mer än 6 000 medlemmar. 

2016 var ett bra år för de flesta 
aktiesparare med en genomsnittlig 
avkastning inklusive utdelningar på 
över 9,6 procent (SIX Return Index).   

För Aktiespararna som orga
nisation var det ett mer motigt 
år. Efter tre år med stigande 
medlemsantal bröts trenden och 
förbundet förlorade netto 791 
medlemmar. Sett till det totala 
antalet medlemmar – 68 292 
–  och det faktum att mycket 
begränsade marknadsinsatser 
gjordes så var förändringen dock 
blygsam.  

Motigt gick det även med för
bundets stora webbprojekt. Bris
ter i projektledning ihop med en 
oklar beställning och kontroll 
resulterade i allt för höga kostna
der och kraftiga förseningar. Det 
har påverkat rörelseresultatet 
negativt på två sätt. De intäkt
sökningar som skulle genereras 
som följd av den nya webben har 
uteblivit. Samtidigt har nedskriv
ningar som påverkar 2016 års 
resultat varit nödvändiga. 

Därmed har inte heller koncernens 
totala rörelseresultat levt upp till 
förväntningarna. Totalt uppvi
sade koncernens verksamhet ett 
negativt resultat före finansiella 
poster på –17,1 mkr. 

För en organisation som har 
som en av de viktigaste uppgif
terna att bevaka enskilda bolag 
och påtala när styrelse och led
ning inte hanterar sitt uppdrag i 
linje med ägarnas förväntningar, 
är det givetvis extra problema
tiskt att vi inte har mäktat med 
att ha en verksamhet där intäk
ter och utgifter är i bättre balans.

Som tröst kan vi lyfta fram att 
koncernens resultat efter finan
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Joacim Olsson, 
verkställande direktör

Men det finns i själva genomför
andet av den strategiska inrikt
ningen mycket kvar att göra. Vi 
måste fortsätta fokusera på en 
bättre digital närvaro genom att 
få en bättre egen hemsida. Lika 
viktigt är att vi får en tydligare 
närvaro i de digitala kanaler och 
mötesplatser som vi själva inte 
äger men där vår målgrupp av 
sparare och potentiella med
lemmar i allt större grad finns. 
Det är så vi kan synliggöra att 
vi finns och att vi har något av 
betydelse att erbjuda. 

En samhällstrend som vi också 
måste förhålla oss till är hur logi
ken för att ta betalt för prenume
rationsliknande tjänster föränd
ras där allt fler aktörer övergår 
till månadsvisa betalningar 

därför att de märker att det 
minskar inträdesbarriären och 
leder till fler kunder. Det upplevs 
vid köpögonblicket helt enkelt 
för många som mycket billigare 
att betala 50 kronor i månaden 
än att betala 595 kronor per år 
– inte minst för något som man 
aldrig har provat på tidigare. 

Vi vet att en tredjedel av de 
personer som uppger att de har 
en positiv bild av Aktiesparar
na och är villiga att betala för 
någon eller några av de tjänster 
som ingår i medlemskapet fort
farande har alla sina besparingar 
på vanliga sparkonton. Att visa 
att det är i Aktie spararna som 
man får just den kunskap som 
behövs för att våga exponera sitt 
kapital mot aktiemarknaden är 

därför också en prioriterad 
uppgift under det kommande 
verksamhetsåret.  

Med detta sagt om framtiden och 
om de utmaningar vi haft under 
2016 så vill jag avslutningsvis 
även lyfta fram att mycket i 
vår verksamhet utvecklas i rätt 
riktning. Under året lanserade 
vi Aktiespararna Direktavkast
ning, en indexfond med låga 
avgifter som på kort tid fått över 
200 miljoner i förvaltat kapital. 
Detta ihop med vår andra fond 
Aktiespararna Topp Sverige gör 
att vi kan erbjuda bra fondspa
rande och bidra till att skapa 
prispress på fondmarknaden.

Även utvecklingen inom 
Aktie invest är hoppfull. Trots 
stora investeringar i en ny tek
nisk plattform och en mer kun
danpassat digital handelsplats 
uppvisade bolaget ett betydligt 
mindre negativt rörelseresultat 
än budgeterat.

Vårt erbjudande till bolag som vill 
få exponering och uppdrags
analys genom Analysguiden 
fortsätter också att utvecklas 
positivt – med dubbelt så många 
betalande bolag jämfört med ett 
år sedan. 

Likaså fortsätter våra lo
kalavdelningar och vår centrala 
eventverksamhet att skapa 
mötesplatser som lockar tiotu
sentals personer. Dessa fysiska 
mötesplatser blir sannolikt allt 
viktigare komplement i ett sam
hälle där allt mer sker digitalt.   

Under 2016 agerade förbundet 
även kraftfullt i flera bolags
relaterade frågor och var en 
återkommande röst i debatten 
om bolagens ägarstyrning och 
regulatoriska efterlevnad.

2017 fortsätter vi att berika 
människor och bevaka markna
den!      
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Lokalavdelningar

Närhet och personligt engage-
mang – framgångsfaktorer!
Aktiespararna har ett unikt 
rikstäckande nätverk för infor
mation, utbildning och erfaren
hetsutbyte på 142 platser i form 
av sina lokalavdelningar. Den 
lokala närvaron och engage
manget från närmare 900 ideellt 
arbetande ledningspersoner är 
avgörande för varumärket Aktie
spararna och medlemsdialogen. 
Nätverket skapar också en 
demokratisk grund för Aktiespa
rarna som medlemsorganisation 
och företrädare för aktiesparare 
runt om i landet.

50 års jubileum runt om i landet 
Förutom lokalavdelningar
nas traditionella verksamhet 
med företagspresentationer, 
börsinformation, aktiecaféer, 
företagsbesök, utbildningar 
m.m. har 2016 präglats av olika 
jubileumsaktiviteter. Jubileums
aktiviteter i lokalavdelningarna 
Malmö, Kalmar/Nybro, Falun/
Borlänge, Norrköping, Uppsala 
och Västerås drog rekordmånga 
deltagare. Lokalavdelningarna i 
Göteborg kombinerade 50års
jubiléet med eget 30 årsjubi
leum. Ytterligare ett 60tal 
lokalavdelningar har uppmärk
sammat jubiléet på något sätt. 

Möten med nya människor
Nya utåtriktade aktiviteter med 
många spännande möten med 
nya människor har genomförts 
under året. Förutom ”Spar
sheriffturnén” i Almedalen 
på Öland, Småland, Blekinge, 
Skåne, Mjölby har lokalavdel
ningarna deltagit på lokala 
företagsmässor, bomässor, 

marknadsdagar, kommundagar, 
festivaler. Turnén med ”Spar
sheriffbilen” under 2016 blev 
mycket uppskattad av såväl 
ledningsgrupperna som nya 
aktieintresserade personer. 
Intresset för lokala utbildningar 
och den lokala verksamheten 
var stort. Stort tack till lokal
avdelningarna som gjorde 
turnén möjlig.   

Nya grepp – når nya medlemmar
Utveckling av nya aktiviteter till 
nya målgrupper i enlighet med 
det nya medlemserbjudandet 
har genomförts. Fondkvällar, 
pensionsträffar, nya utbildningar 
och presentationer av Sparpor

talen, där Fondväljaren ingår, 
har fortsatt rönt stort intresse. 
Dessa aktiviteter tillsammans 
med annan lokal utbildning har 
varit viktiga framgångsfaktorer 
för en positiv medlemsutveck
ling i cirka 30 lokalavdelningar. 

Digitalisering allt viktigare
Digitala kanaler och sociala me
dier fortsätter att bli allt viktigare 
för marknadsföring och kommu
nikation med såväl medlemmar 
som inom det interna lednings
gruppsarbetet och mellan lokal
avdelningar. En viktig plattform 
är den lokala hemsidan och de 
lokala Facebookgrupper som 
startats upp. Flera lokalavdel

Ett fantastiskt 
nätverk av sparare
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ningar har provat SMSpåmin
nelser för att öka träffdeltagan
det. Lokala webbsändningar via 
Aktiespararnas hemsida eller via 
Skype har varit till glädje för de 
lokalavdelningar som har haft 
svårt att få ut börsföretag till 
träffarna.  

Många nya ansikten lokalt
Under året har 110 nya led
ningsgruppspersoner och 
lokala valberedare tillkommit, 
vilket är något färre än tidigare 
år. 20 nya lokala ordföranden 
har tillkommit och andelen 
kvinnor och yngre i lednings
grupperna fortsätter att öka. 
Samarbetet med Unga Aktie
sparare lokalt har varit fram
gångsrikt på flera håll.

Ökad dialog – i många former
Satsningen på att öka den 
interna dialogen med förtroen
devalda har fortsatt under året 
med bland annat webbinspel
ningar där förbundsstyrelsen, 
valberedningen och ledningen 
för Aktiespararna har varit 
representerade. För att öka 
öppenheten ytterligare finns 
nu löpande information från 
styrelse och kommittémöten, 
valberedningen och verksam
hetsområden på ”Lednings
gruppsforum”. 

På ”Ledningsgruppsforum” 
finns även annan information 
och verktyg som underlättar 
ledningsgruppens arbete. 

På initiativ av Johan Olsson, 
Göteborg Hisingen, har en 
Facebookgrupp för de lokala
ledningsgrupperna startats.
Syftet är att diskutera 
verksamhets frågor, utbyta 
idéer och erfarenheter samt 
skapa lokala samarbeten. 75 
lokalavdelningar med 73 pro
cent av medlemmarna deltar i 
gruppen. 

Andra viktiga forum för att 
utveckla dialogen är Närområ
desträffar, Regionkonferenser 
och Årskongressen. 2016 ge
nomfördes 17 närområdesträf
far med 450 ledningsgrupps

personer som bland annat 
diskuterade digitala kanaler, 
idépolitiska programmet och 
lokala frågor.

Årskongress i jubileumsanda
Lidingö lokalavdelning tillsam
mans med förbundsstyrelsen 
stod som värd för jubileums
kongressen 2016. Aktiespararna 
var tillbaka på platsen där allt 
började, Hotell Foresta, utanför 
Stockholm. För årskongressen 
blev det nytt rekorddeltagande 
med närmare 350 deltagare på 
kongessförhandlingarna och 
500 deltagare på Jubileumsmid
dagen. Det var två minnesvärda 
dagar med förhandlingar, ut
flykter och en gemenskap med 
många skratt. 

Regionkonferens 
med framtidsfrågor
Höstens regionkonferenser 
präglades av diskussioner 
om medlemsläget, 
ekonomi, webbpro
jekt och personal
frågor. Aktieinvest 
presenterade sin för
ändringsresa och den 
lokala utbildningen 
stod i fokus.
Sundsvalls lokalav
delning redogjorde 

för sina erfarenheter av de nya 
utbildningarna på samtliga fyra 
regionkonferenser. Vid regi
onkonferenserna valdes också 
regionens förslag till valbere
dare att väljas på kommande 
årskongress. Idéer, förslag och 
medskick är viktiga bidrag till 
förbundsstyrelsens, valbered
ningens och ledningens kom
mande arbete med budget och 
verksamhetsplan.

Aktieslaget
Det årliga Aktieslaget genom
fördes med tävlingar på totalt 
15 banor med final på Lindö 
Golf, norr om Stockholm. 
Totalt deltog 800 spelare från 
hela landet, från 18 år till 78 
år, kvinnor och män i samma 
tävling. För Aktieslaget var 
det den 21:a upplagan och 
syftet med tävlingen är att 
marknadsföra Aktiespararna 

och den lokala verksam
heten. 

Nya medlemmar, nya 
ledningsgruppspersoner 

och aktieträffdeltagare 
har lockats till Aktie

spararna. Tack till 
alla lokalavdelningar 
som hjälpt till att göra 
tävlingen till en unik 

medlemsaktivitet.  
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som hjälpt till att göra 
tävlingen till en unik 

medlemsaktivitet.
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Marknadsbevakning och opinionsbildning 

Aktiespararna försvarar aktie ägares 
intressen, vare sig aktierna ägs 
direkt eller indirekt via fonder 
eller pensionssparande. Det 
sker bland annat genom opini
onsbildning, bolagsbevakning, 
påverkan kring lagar och regler 
samt kostnadsfri sparjuridisk 
rådgivning. Grunden för allt 
framgångsrikt aktiesparande är 
bra företag. Här spelar Aktie
spararna en viktig roll för att 
förbättra företagens agerande.

Aktiespararnas satsning 
på indirekt aktieägande har 
fortsatt 2016. Fondväljaren 
har uppdaterats under året och 
innehåller nu de vanligaste 
Sverige, Europa och globalfon
derna tillgängliga för privatspa
rare i Sverige. Den kostnadsfria 
rådgivningen, vilken innefattar 
råd kring sparjuridiska frågor 
inklusive aktier, fonder och 
pension är fortsatt uppskattad 
bland medlemmarna. Under 
2016 inkom över 470 frågor 
per mail och över 900 frågor 
per telefon. Uppbyggnaden 
av kunskap om pensions  och 
fondmarknaden startade 2012 
och fortsätter under 2017.

Bolagsbevakning
Under 2016 bevakade Aktie
spararna cirka 700 bolag och 
närvarade på cirka 400 bolags
stämmor. I många fall, oftast i 
mindre bolag, kunde vi påverka 
och förhindra tveksamma eller 
oriktiga förslag. Aktiespararnas 
kärnfrågor vid bolagsstämmorna 
2016 var miljöhänsyn, direktö
rernas fantasilöner och mång
syssleri.

Under året har Aktiesparar
na agerat kraftfullt i en rad 

sparfrågor. En av årets mest 
uppmärksammade stämmor var 
Swedbanks årsstämma i början 
av april där den nyligen spar
kade vd:n Michael Wolf och 

avgående styrelseordföranden 
Anders Sundström nekades an
svarsfrihet av bolagsstämman. 
Vid tiden för stämman gran
skades Swedbank av Finans
inspektionen, vilket innebar 
att sanktioner i mångmiljon
klassen låg i farans riktning. 

Aktiespararna röstade därför 
nej till ansvarsfrihet för styrelse 
och vd samt begärde även att 
stämman skulle fatta beslut om 
särskild granskning. I och med 
att de utländska institutionerna 
röstade nej till ansvarsfrihet för 
Sundström och Wolf, nekades 
de ansvarsfrihet. Övriga styrel
seledamöter beviljades ansvars
frihet och förslaget om särskild 
granskning avslogs. 

Satsningen på ökad information 
till medlemmar och förtroende
valda om förbundets stämmo
verksamhet förstärktes genom 
artiklar publicerade på Aktie
spararnas webb. I och med den 
nya webbplatsen under 2017 
kommer möjligheten till inter
aktivitet stärkas ytterligare.

Opinionsbildning 
Aktiespararna har sedan slutet 
av 2013 arbetat med problemet 

Alltid på din sida 
– försvarar spararna

Målbolag Budbolag Aktiespararnas 
rekommendation

Proffice Randstad Ja
Agellis Agellis Group Intressenter Ja
NPS Holding Etib Holding Nej 
Allenex CareDx Ja
Fortnox Visma Ja
Vivoline XVIVO Perfusion Ja
Haldex ZF/Knorr-Bremse/SAF Holland ZF:s bud 
Haldex Knorr-Brese Ja 
Arcam GE Aviation Ja
D. Carnegie Vega/Blackstone Nej 
RusForest Dimesilia Nej 
MediRox Ahead Global Ja
Nordic Camping & Resort Norvestor Ja 

Rekommendationer vid uppköps erbjudanden 2016
Förbundets bolagskommitté tog ställning till 13 offentliga uppköps-
erbjudanden. Rekommendationerna lämnades via hemsidan,  
www.aktiespararna.se, och särskilda pressmeddelanden. 

Under 2016 inkom 
över 470 frågor per 
mail och över 900 
frågor per telefon.
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med falskt aktiva fonder. Det 
arbetet har resulterat i att frå
gan har uppmärksammats både 
i Sverige och internationellt. I 
Sverige har Finansmarknads
ministern givit ett tilläggsdirek
tiv till Fond utredningen, vilket 
innebar att utredningen fick i 
uppdrag att föreslå åtgärder för 
att tydliggöra skillnaden mellan 
aktivt och passivt förvaltade 
fonder för investerare. 

Vidare har Finansinspektio
nen (FI) konstaterat att det finns 
falskt aktiva fonder på fond
marknaden i Sverige. Problemet 
kvarstår dock då FI varken 
redovisar namnen på fonderna 
eller utfärdar någon sanktion 
mot fondbolagen i fråga. Aktie
spararna har under 2016 riktat 
kritik mot Finansinspektionens 
agerande i frågan. Kritiken 
riktades via media i Sverige 
men uppmärksammades också 
internationellt. 

Därtill deltog Aktiespararna i ett 
seminarium i frågan om falskt 
aktiva fonder anordnat av Fi
nansinspektionen. ESMA, EU:s 
sammanslutning av nationella 
finansinspektioner, har även 
de fastslagit att det förekom
mer falskt aktiva fonder på den 
Europeiska fondmarknaden. 
Vi har under 2016 uppdaterat 
Fondväljaren och kommer 
framöver att uppdatera den 
regelbundet. 

Under året har organisationen 
ökat sin närvaro i Pensionsfrå
gor, genom att aktivt kommente
ra skandalen kring de tusentals 
svenskar som utsatts för identi
tetskapning och på så sätt lurats 
in i dyra fonder i Premiepen
sionssystemet. 

Under året har också en 
skatte rapport genomförts, vilken 
ska användas i förbundets 
påverkansarbete. Skatterappor
ten, som visar på en mycket hög 
beskattning av kapitalinkom
ster i Sverige relativt de övriga 
OECDländerna, uppmärksam
mades under slutet av verksam
hetsåret av Dagens industri och 
intresset för rapporten var stort. 

En annan viktig fråga som Aktie
spararna har engagerat sig i 
under året är informationsgiv
ningen i börsbolagen. En god 
informationsgivning är funda
mental för en effektiv prisbild
ning och investerares förtroende 
för marknaden. Aktiespararna 
ser därför allvarligt på de fall då 
bolag har dröjt med västenlig 
information till marknaden. 

Lobbyarbete 
Den finansiella lagstiftningen 
kommer idag framförallt från 
EU och det är därför viktigt att 
Aktiespararna i ett tidigt skede 
bevakar arbetet för att få bättre 
möjligheter att påverka. Därför 
är Aktiespararna medlem i den 

Europeiska organisationen Bet
ter Finance, som representerar 
550 miljoner finanskonsumen
ter. Kontoret i Bryssel arbetar 
med att påverka parlaments
ledamöter, EU kommissionen 
och de finansiella europeiska 
övervakningsorganen i frågor 
som är viktiga för deras med
lemmar. Aktiespararna var även 
med och författade den svenska 
delen i Better Finances årliga 
pensionsrapport: Long term & 
Pension savings: The real return, 
2016 edition. 

Aktiespararna representerar även 
konsumentsidan på bank  och 
värdepappersområdet i All
männa reklamationsnämnden. 
Aktiespararnas ledamöter i 
Allmänna reklamationsnämn
den har under 2016 varit Lars 
Milberg, Josefine Gunnarsdottir 
och Nicolas Kortesluoma. 

Aktiespararna svarade även 
på en rad remisser 2016, bland 
annat: Ett ändamålsenligt mi
noritetsskydd Ds 2015:25, Jämn 
könsfördelning i bolagsstyrelser 
(Ds 2016:32) samt En hållbar, 
transparent och konkurrens
kraftig fondmarknad (SOU 
2016:45). 

Aktiespararna utfärdade totalt 
13 rekommendationer till små
sparare vid offentliga uppköps
erbjudanden.   

Aktiespararnas arbete med falskt 
aktiva fonder uppmärksammades 
i bland annat Financial Times.
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Media

Under senare år har såväl medie- 
som analyshusens marknader 
förändrats kraftigt, vilket även 
påverkat utbudet av information 
och analys på aktie- och sparmark-
naden. 

Annonsintäkterna för tryckta 
tidningar har minskat ordentligt, 
något som inte har kompense
rats av ökade intäkter i digitala 
kanaler. Antalet aktie analytiker 
hos investmentbanker och mäk
larfirmor har minskat och de 
som finns kvar följer fler bolag 
per person och har i större ut
sträckning arbetat med notering
ar av nya bolag. Framför allt har 
analystäckningen blivit sämre 
för små och medelstora bolag.

Aktiespararen har anpassat 
sig till denna utveckling. När 

läsarna betygsätter tidningen 
som helhet på en skala från 
1–5 blir snittet 4,3, vilket är en 
väldigt bra siffra. Dessutom 
ägnar över 70 procent mer än 
en timme av sin tid till att läsa 
Aktie spararen.

Tidningen Aktiespararen 
Aktiespararen fortsätter att 
försvara sin position relativt 
konkurrenterna inom segmen
tet affärsmagasin. Antalet läsare 
av varje nummer av tidningen 
Aktiespararen är enligt Orvesto 
Konsument 2016, 118 000.   

Aktiespararna.se
Aktiespararnas webbsajt aktie
spararna.se har under året haft 
cirka 230 000 unika besökare 
per månad inklusive analys

guiden.se. Förutom att vara 
en central roll för att nå nya 
medlemmar är webben också 
en viktig intäktskälla genom 
annonsintäkter.

Aktiespararna.se har under 
året försvarat ställningen som 
en av Sveriges största sajter 
inom ekonomiområdet. Dock 
har 2016 varit något av ett 
mellanår då alla utvecklings
resurser fokuserats till den nya 
plattformen för aktiespararna. 
se som sjösätts våren 2017.  

TV & Poddar
Under året har de fyra po
pulära pod  cast formaten fått 
alltfler lyssnare; Aktiepodden, 
ca 18 700, Aktiespanarna,ca 
10 000, Ekonomiska klubben, 
ca 9 600 och Fondredaktör´n 

Vi satsar på 
digitala kanaler
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ca 4 00 lyssnare per avsnitt. 
Under året har sammanlagt 
elva program av Aktiespararen
TV producerats i anslutning 

till utgivningsdagen av varje 
nummer av tidningen. Ambitio
nen är att öka produktionen av 
rörlig bild under 2017 och för 
detta ändamål färdigställdes en 
ny studio på redaktionen.

Analysguiden
För tre år sedan lanserades 
Analysguiden, som är namnet 
på såväl Aktiespararnas obero
ende analys som på en under
sajt på Aktiespararna.se. Målet 

är att investerare och andra ak
tieintresserade lätt ska kunna 
skaffa information 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. 

Analysguiden har vid utgång
en av 2016 ett 50 tal betalande 
kunder. Bolagsanalyserna 
produceras externt av Aktie
spararnas samarbetspartner Jarl 
Securities.

Event
Under året har 40 centralt 
arrangerade event genomförts. 
Det har totalt varit över 400 
företagspresentationer på dessa 
och antalet besökare har varit 
drygt 5 500. 

Från och med hösten 2015 ge
nomförs de centrala eventen i 
samarbete med Panaxgruppen.

IT-infrastruktur
De senaste åren har präglats av 
ett omfattande arbete när det 
gäller Aktiespararnas ITarbete. 
Mycket av arbetet sker under 
ytan, men långsiktigt är det helt 
avgörande att koncernen har 
en modern ITstruktur.

Många av de system som an
vänds i Aktiespararna är gamla 
och behovet av upprustning har 
varit stort.

Både Aktiespararnas och 
Analysguidens sajter för nyas 
under 2017. Det innebär en 
modern layout som auto
matiskt anpassar sig till mobi

ler, läsplattor eller person
datorer.  

Över 70 procent 
ägnar mer än 
en timme av sin 
tid till att läsa 
Aktie spararen.

Det har totalt varit över 400 
företagspresentationer på dessa 
och antalet besökare har varit 
drygt 5 500. 

ler, läsplattor eller person
datorer.  
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Produkter, tjänster och förmåner

Aktiespararna har tagit fram en rad 
verktyg för att göra medlemmarna 
till framgångsrika placerare. Det 
handlar om verktyg för fond- och 
aktieval, utbildningar samt tjänster 
för handel och sparande. Aktiespa-
rarna har också flera högt värdera-
de medlemsförmåner.

Hitta kursvinnare
Hitta kursvinnare är det mest 
använda aktieanalysprogram
met i Sverige och exklusivt för 
medlemmar i Aktiespararna. 
Med Hitta kursvinnare kan man 
på ett enkelt sätt göra sin egen 
aktieanalys av alla noterade bo
lag i Sverige. För abonnemanget 
tillkommer en extra kostnad, 
men samtliga medlemmar kan 
pröva programmet kostnadsfritt 
i 90 dagar. Hitta kursvinnare 
används i de flesta av Aktie
spararnas utbildningar och är 
också ett vanligt förekommande 
inslag i förbundets reseverksam
het. Hitta kursvinnare är sedan 
några år tillbaka en lönsam affär 
för förbundet. Omsättningen 
för programmet ökade med 2 
procent och blev 5,1 mnkr.

Fondväljaren
År 2014 inleddes den stora sats
ningen på Fondväljaren, vilken 
oberoende vägleder sparare 
i sina sparandeval gällande 
fonder. Fondväljaren lanserades 
efter två års utvecklingsarbete. 
Fondväljaren är en elektronisk 
tjänst på Aktiespararnas webb
plats, där du som fondsparare 
kan testa om din fond är till
räckligt aktiv och/eller tillräck
ligt billig.

Aktiespararna har arbetat 
fram en metodik baserad på eta

blerad internationell forskning. 
För de fonder som är indexfon
der ställs som krav att de ska 
vara tillräckligt billiga i totalav
gift, annars blir de inte godkän
da. För övriga fonder visas hur 
aktiv fonden är i parametrarna 
aktiv andel och avkastningsavvi
kelse. Baserat på aktivitet klas
sificeras fonderna som falskt ak
tiva, halvaktiva eller äkta aktiva 
fonder. Billiga indexfonder och 
äkta aktiva fonder får godkänt, 
för övriga ges en vägledning till 
att hitta andra alternativ.

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

Utbildning
Aktiespararna erbjuder kur
ser och seminarier på olika 
kunskapsnivåer och på olika 
platser i landet. Med den nya 
utbildningsmodellen ”Miljonär 
som pensionär” kan alla med
lemmar kostnadsfritt lära sig 

grunderna kring aktier, fonder 
och pensionssparande, samt 
hur man kan analysera aktier 
med hjälp av Hitta kursvinnare. 
Kurserna finns både i lärarledd 
form och på webben. Tanken är 
att den nya modellen ska fung
era som verktyg både för att 
kunna värva nya medlemmar 
och för att få nya medlemmar 
att stanna kvar. 

Förlaget Aktiespararna
Förlaget har inte givit ut någon 
ny bok under året. ”Bli grymt rik 
på aktier” av Anders Haskel är 
fortsatt en storsäljare. Förlagets 
böcker säljs främst via AdLibris 
och Förlagssystem.

Sparexperterna
Marknadsbevakningsavdel
ningen har sedan tidigare haft 
aktiejuridisk rådgivning i form 
av Aktieombudsmannen, där 
kansliet besvarar medlemmar
nas frågor på telefon, mejl, via 
webben och andra kanaler. På 
senare år har detta uppdrag, 

Vi hjälper dig  
att lyckas
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Hur utvärderar man 

fondförvaltaren? 

Vissa fonder i Morningstar har bra 

historik men har samtidigt bytt för-

valtare längs med vägen. Kan inte 

det ge en ganska missvisande bild 

av hur skicklig en förvaltare faktiskt 

är? Finns det något verktyg som en-

bart utvärderar förvaltaren och inte 

fonden?

ARON SIGBLAD: 

Det finns ett ganska enkelt sätt att 

utvärdera en förvaltares skicklighet. 

Fondförvaltardatabasen City wire.se 

utvärderar runt 9 000 fondförvaltare 

världen över i sammanlagt 35 län

der och i drygt 175 fondkategorier. 

Vad Citywire gör är att företaget 

ger ett betyg till de förvaltare som 

har lyckats skapa den högsta möjliga 

avkastningen till den lägsta möjliga 

risken relativt andra branschkolle

gor. Det är alltså den riskjusterade 

avkastningen som står i centrum.

Det är bara förvaltare som har 

slagit sitt jämförelseindex de senas

te tre åren som får ett betyg, vilket 

motsvarar ungefär 25 procent av 

de 9 000 förvaltarna. 

På det sättet blir urvalet väldigt 

selektivt, ett betyg från Citywire 

bör ses som ett kvitto på kvalitet 

och uthållighet i förvaltningen. 

Hur ska jag göra med 

Intrum Justitia?

Jag undrar om Aktiespararna kom-

mer att lämna en rekommendation 

kring affären mellan Intrum Justitia 

och Lindorff? Är detta ett bud man 

bör acceptera?

ÅSA WESSHAGEN:

Det är faktiskt inte fråga om ett 

bud och du kommer inte behöva 

ta ställning till affären om du inte 

själv så väljer. Det är förvisso fråga 

om ett tänkt samgående, och In

trum Justitia skriver i sin informa
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JOSEFINE GUNNARSDOTTIR

Skatter och juridik

ÅSA WESSHAGEN

Bolagsfrågor

ARON SIGBLAD

Fonder och pension

NICOLAS KORTESLUOMA

Juridik och sparande

GODA RÅD INGÅR! Som medlem får du vägledning i ditt sparande av Aktiespararnas Sparexperter. Vänd dig till oss med frågor om 

sparande, premiepension, tjänstepension, skatter, konsumenträtt, aktiebeskattning eller uppköpserbjudanden, eller frågor som rör 

kontakter med börsföretag, banker, fondkommissionärer och myndigheter. Direkta placeringsråd ges dock inte.    

Ring och ställ din fråga direkt till våra Sparexperter på vardagar kl 9–12 på telefon 08-50 65 15 90.     

Det går också bra att e-posta frågor till sparexperterna@aktiespararna.se

Ring ell
er e-p

osta  

din fr
Œga ti

ll oss
!

tion att aktieägarna kommer att få 

ta ställning till affären. 

Det formella beslutet kommer 

att fattas av en extrainkallad stäm

ma den 14 december dit alla aktie

ägare i Intrum Justitia är kallade. 

Den som väljer att delta i stäm

man, själv eller genom ombud, har 

möjlighet att rösta för eller emot 

affären. Om du som är aktieägare 

inte deltar på stämman kommer du 

inte att tillfrågas om din åsikt om 

affären. 

Aktiespararna kommer att när

vara vid stämman. Beslutet om hu

ruvida förbundet kommer att rösta 

Citywire ger förva ltare 

betyg baserat på den risk-

justerade avkastningen.
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för eller emot affären är, i skrivande 

stund, inte fattat. Samgåendet mel

lan Intrum Justitia och Lindorff 

är vidare villkorat av konkurrens

myndighetens beslut. 

Affären kan således hypotetiskt 

stoppas även om den gillas av bo

lagsstämman. 

Nya pengar på väg 

i december
Jag har hört att det kommer in nya 

pengar i premiepensionssystemet i 

december, vad innebär det? 

JOSEFINE GUNNARSDOTTIR:

I december varje år sätts nya pengar 

in till ditt premiepensionskonto och 

den 12 december i år är det dags 

igen. Pengarna placeras i de fonder 

som du senast bestämt eller om du 

inte gjort något val, i det så kallade 

ickevalsalternativet AP7 Såfa.

Har du inte gjort något val ännu 

eller har du gjort ett val men har 

funderingar på att ändra i din pre

miepensionsportfölj kan det vara 

läge att göra det nu. Senast den 

8 december vid midnatt ska du ha 

genomfört dina val eller ändringar 

för att de nya pengarna ska gå di

rekt till dessa. 

Annars kan du också när som 

helst välja att ändra fördelningen 

eller byta till andra fonder. Per den 

31 december 2015 fanns det 825 

val bara fonder registrerade inom 

premie pensionssystemet, förvaltade 

av 104 olika fondföretag. 

Vad är ett  
omläggningskonto?

På den förtryckta avi som jag fick 

gällande budet på MediRox talas det 

om omläggningskonto. Jag uppma-

nas, om jag har mina aktier på ett så 

kallat omläggningskonto, att få dem 

omregistrerade. Jag är också aktie-

ägare i RusForest och samma sak 

står på den blankett jag fått gällande 

budet på RusForest från Dimesilia. 

Vad är ett omläggningskonto?

ÅSA WESSHAGEN:

År 1990, då aktiebreven avskaffa

des i alla avstämningsbolag (bolag 

vars aktiebok fördes av dåvarande 

Värdepapperscentralen som nu

mera heter Euroclear) till förmån 

för ett kontobaserat, elektroniskt 

system, fanns det ett antal investe

rare som inte angav vilken bank 

eller fondkommissionär de ville för

vara sina aktier hos. 

Dessa investerares innehav re

gistrerades då på så kallade om

läggningskonton. Det finns ett få

tal sådana här konton kvar i dag, 

närmare bestämt cirka 5 000. Givet 

att det finns så få omläggnings

konton så har du troligen inte dina 

aktier på ett sådant. 

Eftersom det är så ovanligt att 

aktier i dag förvaras på omlägg

ningskonto är den uppmaning som 

alltjämt kvarstår på flertalet anmäl

ningssedlar för bud hyggligt irre

levant. De allra flesta sparare för

varar sina aktier hos konto förande 

institut och behöver inte bry sig om 

uppmaningen.  

under benämningen Sparex
perterna, breddats till att gälla 
alla frågor om sparande. 

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

De flesta anställda har även 
tjänstepension, där det finns 
ett stort antal komplexa val 
som måste göras. Efterfrågan 
är stor vad gäller vägledning i 
dessa frågor från en oberoende 
part och Aktie spararna fyller 
detta tomrum. 

Medlemmar kan kostnads
fritt vända sig till Sparexper
terna. 470 frågor per mail och 
över 900 frågor per telefon har 
besvarats.

Tidningen Aktiespararen är 
Nordens största aktie  och 
fondmagasin och har 118 000 
läsare per nummer (Orvesto 
Konsument 2016). Tidning
en bjuder på intervjuer med 
näringslivets tungviktare, 
oberoende analyser, köp  och 
säljråd, skatterådgivning samt 
allehanda information om den 
svenska marknaden för aktier, 
fonder och andra aktierelatera
de instrument. 

Läsarna kan också ta del av 
tre aktieportföljförslag och två 
förslag på fondportföljer. Den 
som läser Aktiespararen får 
ökad kunskap och insikt om 
det mesta som rör sparande.

Resor
Många medlemmar gillar att 
resa och varje år genomför 
Aktiespararna ett antal utbild
ningsresor. Under 2016 gjordes 
resor till bland annat Austra
lien, Dubai, Kanada, Spanien, 
Sydafrika och Medelhavet. På 
programmet står utbildning 
och/eller studiebesök. I maj ge
nomfördes en jubileumskryss
ning på Östersjön med över 450 
medlemmar.

Förmånliga priser 
på aktie- och fondhandel
Aktiespararnas medlemmar får 
i vårt eget värdepappersbolag, 
Aktieinvest, extra förmånliga 
priser med rabatter på aktiehan
del. Hos Aktieinvest kan man
spara i aktier, fonder och färdi
ga aktie   och fondportföljer. 

Rabatter på affärstidningar 
Medlemmar i Aktiespararna 
kan vid prenumeration få ra
batt på följande affärstidning
ar: Affärsvärlden, Börsveckan, 
Dagens Industri, Computer 
Sweden, Stockpicker News
letter och Veckans Affärer. 

Lokala träffar och 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.

Aktiespararna 
Medlemsförsäkring 
Medlemmar i Aktiespararna 
erbjuds genom Aktiespararna 
Medlemsförsäkring trygga och 
prisvärda medlemsförsäkring
ar för bil, villa, fritidshus, hem, 
husbil, husvagn, släpvagn, 
fritidsbåt och olycksfall.

Förmånliga priser 
på hotellövernattning 
Aktiespararnas medlemmar 
får rabatt på hotellövernatt
ningar hos Elite Hotels. Den 
som blir medlem i Elite Hotels 
gästprogram blir dessutom 
automatiskt uppgraderad till 
nivå Silver.  

eller har du gjort ett val men har 

funderingar på att ändra i din pre

miepensionsportfölj kan det vara 

läge att göra det nu. Senast den 
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Annars kan du också när som 

helst välja att ändra fördelningen 

eller byta till andra fonder. Per den 

31 december 2015 fanns det 825 

val bara fonder registrerade inom 
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 I
november slog Aktiva Port-
följen följe tillsammans med 
Indexportföljen. Trenden var 
svagt positiv och avkastning-
en landade på 1,1 respektive 0,9 procent. 

Allra störst avtryck i positiv bemärkelse gjorde portföljernas USA-fonder. Bäst utvecklades SEB Nordamerikafond, som steg hela 8,6 procent, medan indexfonden SPP USA Aktiefond ökade 6,3 pro-cent. En stor del av avkastningen drevs av en fortsatt starkare dollar relativt den svenska kronan. 

En annan del av avkastningen hän-förs till det amerikanska president-valet, där Donald Trump utlovat massiva infrastruktursatsningar och kraftiga skattesänkningar för företagen, vilket adderade nytt krut till riskviljan. 
Ånyo framstår USA som en trygg hamn i förhållande till ett allt stökigare Europa.

En fortsatt starkare dollar gav mersmak för portföljerna i november. Vi sänker exponeringen mot Europa och ökar i USA, givet den allt starkare politiska risken. 

KOLLA DIN FOND PÅ FONDVÄLJAREN
Aktiespararna har lanserat Fondväljaren på aktiespararna.se för svenska fonder, där vi delar in fonderna i fem olika kategorier:  1. Falskt aktiva 2. Halvaktiva 3. Äkta aktiva 4. Dyra indexfonder 5. Billiga indexfonder

Fondväljaren möjliggör för dig att göra ett ärligt val. Aktiespararna bevakar fonderna och beräknar hur aktiva de är och vilka avgifter de har, även dolda avgifter. Undvik falskt aktiva fonder och dyra indexfonder.

Valutamedvind lyfte USA-fonder

FONDPORTFÖLJER 

När detta nummer av Aktie-spararen gick till tryck hade den 

italienska folkomröstningen pre-cis inletts. Denna mycket kritiska händelse för Europa i allmänhet och eurons framtid i synnerhet har hamnat i förvånansvärt stor media skugga, givet att premiär-minister Mario Renzi själv sagt att han avgår om de omfattande refor-merna inte hörsammas. 
Skulle makten i stället hamna i händerna på den euroskeptiska op-positionen kommer EU sannolikt att få grava problem att hålla sam-man unionen och dess valutasam-arbete i det längre perspektivet. För glöm inte att nästa år hägrar också det omtalade presidentvalet i Frankrike, där två av de starkare presidentkandidaterna, Nationella Frontens Marie Le Pen och franska högerns kandidat Francois Fillon är mycket EU-kritiska. 

Även om sprickorna i EU kan skapa grava problem längre fram ser oron för ökad turbulens något överdriven 

De problemtyngda 
europeiska ban-
kerna kan snabbt 
sabba festen.
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ut i det korta perspektivet. Den italienska folkomröstningen har trots allt, likt fallet Brexit och det amerikanska presidentvalet, varit känd sedan lång tid tillbaka och de flesta aktörer har med hög san-
nolikhet positionerat sig även den här gången. Detsamma gäller inför det franska presidentvalet nästa år. 

Värre är det å andra sidan när saker som marknaden tror är helt säkra sedan inte visar sig vara det. In-
vestmentbankens Lehman Brot-
hers konkurs 2008 är ett någor-
lunda färskt exempel på när det stora investerarkollektivet inte var förberett. 

Givet marknadens utveckling efter såväl Brexit som president-
valet i USA känns marknaden stundvis ostoppbar. Det kan dock vara klokt att börja dansa lite närmare utgången. De problem-

tyngda europeiska bankerna kan snabbt sabba festen. Svaret bör vi snart bli varse.
Vi vidtar en mindre försiktig-

hetsåtgärd och sänker expone-
ringen i Europa (10 procent) och ökar i USA (15 procent).  
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ALLOKERING – AKTIVA & INDEXPORTFÖLJEN

20 % aktier Sverige

30 % ränteinvesteringar

15 % aktier USA

10 % aktier tillväxtmarknader

10 % aktier Europa

15 % frontiermarknader

AKTIVA PORTFÖLJEN Avstämning 28/11–16AMF Aktiefond Europa. Europeiska aktier. Avgift: 0,4 %Utveckling 3 månader: 3,6 % Utveckling 3 år: 25,8 %Norron Active R*. Sverigeförvaltare med gedigen historik. Avgift: 1,91 %Utveckling 3 månader: 8,8 % Utveckling 3 år: 80,8 %Nordea Emerging Stars*. Tillväxtmarknader med hållbarhetsfokus. Avgift: 1,89%Utveckling 3 månader: 5,6 % Utveckling 3 år: 39,8 %SEB Nordamerikafond. Investerar brett i amerikanska aktier. Avgift: 1,51 %Utveckling 3 månader: 12,9 % Utveckling 3 år: 67,4 %Spiltan Räntefond Sverige. Svensk räntefond. Avgift: 0,11 %Utveckling 3 månader: 0,7 % Utveckling 3 år: 6,0 %Tundra Frontier Opportunities. Bred frontierfond. Avgift: 2,57 %Utveckling 3 månader: 11,0 % Utveckling 3 år: 47,8 %Utveckling sedan start 12/9 2014: 16,1 % (index 12,8 %)
INDEXPORTFÖLJEN Avstämning 28/11–16Aktiespararna Direktavkastning. Indexfond med utdelningsfokus. Avgift: 0,3 %Utveckling 3 månader: –

Utveckling 3 år: –iShares MSCI Frontier 100 ETF*. Börshandlad frontierfond. Avgift: 0,79 %Utveckling 3 månader: 12,4 % Utveckling 3 år: 28,4 %Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index. Intressant indexfond. Avgift: 0,47 %Utveckling 3 månader: 5,7 %
Utveckling 3 år: –SPP Aktiefond Europa. Europeisk indexfond. Avgift: 0,21 %Utveckling 3 månader: 2,5 % Utveckling 3 år: 21,3 %SPP Aktiefond USA. Indexfond som placerar i USA-bolag. Avgift: 0,21 %Utveckling 3 månader: 11,1 % Utveckling 3 år: 77,8 %Spiltan Räntefond Sverige. Svensk räntefond. Avgift: 0,11 %Utveckling 3 månader: 0,7 %

Utveckling 3 år: 6,3 %Utveckling sedan start 12/9 2014: 13,8 % (index 12,8 %)
*Nordea Emerging Stars, Norron Active R och iShares MSCI Frontier 100 ETF finns inte valbara i Premie pensionen.
Jämförelseindex är en sammanvägning mellan sex jämförelseindex för respektive marknad: Citi SEK Euro Dep 3 Mon, MSCI Europe, MSCI Sweden, MSCI USA,  MSCI EM samt MSCI Frontier Markets.

gor. Det är alltså den riskjusterade 

avkastningen som står i centrum.

Det är bara förvaltare som har 

slagit sitt jämförelseindex de senas

te tre åren som får ett betyg, vilket 

motsvarar ungefär 25 procent av 

de 9 000 förvaltarna. 

På det sättet blir urvalet väldigt 

selektivt, ett betyg från Citywire 

bör ses som ett kvitto på kvalitet 

och uthållighet i förvaltningen. 

bör acceptera?

ÅSA WESSHAGEN:

Det är faktiskt inte fråga om ett 

bud och du kommer inte behöva 

ta ställning till affären om du inte 

själv så väljer. Det är förvisso fråga 

om ett tänkt samgående, och In

trum Justitia skriver i sin informa

DECEMBER 2016

möjlighet att rösta för eller emot 

affären. Om du som är aktieägare 

inte deltar på stämman kommer du 

inte att tillfrågas om din åsikt om 

affären. 

Aktiespararna kommer att när

vara vid stämman. Beslutet om hu

ruvida förbundet kommer att rösta 

omregistrerade. Jag är också aktie-

ägare i RusForest och samma sak 

står på den blankett jag fått gällande 

budet på RusForest från Dimesilia. 

Vad är ett omläggningskonto?

DECEMBER 2016

omregistrerade. Jag är också aktie-

ägare i RusForest och samma sak 

står på den blankett jag fått gällande 

budet på RusForest från Dimesilia. 

Vad är ett omläggningskonto?

DECEMBER 2016
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 I
november slog Aktiva Port-
följen följe tillsammans med 
Indexportföljen. Trenden var 
svagt positiv och avkastning-
en landade på 1,1 respektive 0,9 procent. 

Allra störst avtryck i positiv bemärkelse gjorde portföljernas USA-fonder. Bäst utvecklades SEB Nordamerikafond, som steg hela 8,6 procent, medan indexfonden SPP USA Aktiefond ökade 6,3 pro-cent. En stor del av avkastningen drevs av en fortsatt starkare dollar relativt den svenska kronan. 

En annan del av avkastningen hän-förs till det amerikanska president-valet, där Donald Trump utlovat massiva infrastruktursatsningar och kraftiga skattesänkningar för företagen, vilket adderade nytt krut till riskviljan. 
Ånyo framstår USA som en trygg hamn i förhållande till ett allt stökigare Europa.

En fortsatt starkare dollar gav mersmak för portföljerna i november. Vi sänker 
En fortsatt starkare dollar gav mersmak för portföljerna i november. Vi sänker 
En fortsatt starkare dollar gav mersmak för portföljerna i november. Vi sänker 
En fortsatt starkare dollar gav mersmak för portföljerna i november. Vi sänker 
En fortsatt starkare dollar gav mersmak för portföljerna i november. Vi sänker exponeringen mot Europa och ökar i USA, givet den allt starkare politiska risken. 
exponeringen mot Europa och ökar i USA, givet den allt starkare politiska risken. 

KOLLA DIN FOND PÅ FONDVÄLJAREN
Aktiespararna har lanserat Fondväljaren på aktiespararna.se för svenska fonder, där vi delar in fonderna i fem olika kategorier:  1. Falskt aktiva 2. Halvaktiva 3. Äkta aktiva 4. Dyra indexfonder 5. Billiga indexfonder

Fondväljaren möjliggör för dig att göra ett ärligt val. Aktiespararna bevakar fonderna och beräknar hur aktiva de är och vilka avgifter de har, även dolda avgifter. Undvik falskt aktiva fonder och dyra indexfonder.

Valutamedvind Valutamedvind Valutamedvind lyfte USA-fonderlyfte USA-fonderlyfte USA-fonderlyfte USA-fonderlyfte USA-fonderlyfte USA-fonderlyfte USA-fonderlyfte USA-fonderlyfte USA-fonderlyfte USA-fonderlyfte USA-fonderlyfte USA-fonderlyfte USA-fonderlyfte USA-fonderlyfte USA-fonderlyfte USA-fonder

När detta nummer av Aktie-spararen gick till tryck hade den 

italienska folkomröstningen pre-cis inletts. Denna mycket kritiska händelse för Europa i allmänhet och eurons framtid i synnerhet har hamnat i förvånansvärt stor media skugga, givet att premiär-minister Mario Renzi själv sagt att han avgår om de omfattande refor-merna inte hörsammas. 
Skulle makten i stället hamna i händerna på den euroskeptiska op-positionen kommer EU sannolikt att få grava problem att hålla sam-man unionen och dess valutasam-arbete i det längre perspektivet. För glöm inte att nästa år hägrar också det omtalade presidentvalet i Frankrike, där två av de starkare presidentkandidaterna, Nationella Frontens Marie Le Pen och franska högerns kandidat Francois Fillon är mycket EU-kritiska. 

Även om sprickorna i EU kan skapa grava problem längre fram ser oron för ökad turbulens något överdriven 

De problemtyngda 
europeiska ban-
kerna kan snabbt 
sabba festen.
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 B
örsuppgången bröts 
med rapporterna i ok-
tober, oro för stigande 
räntor och osäker-
het inför USA-valet, 

som nu är överstökat. Nedgången 
i Stockholm med 3,6 procent låg 
i linje med nedgången för världs-
index. I New York överträffade rap-
porterna överlag förväntningarna. 
Stockholms facit är mer blandat. 

Bankerna har gått relativt bra, 
annat har gått sämre, och då fram-
för allt Ericsson, vars tyngd med ett 
börsvärde på knappt 150 miljarder 
kronor inte är så märkvärdig längre. 

Småbolagen, mätt med Carne-
gies småbolagsindex, har fallit bran-
tare, vilket är ett vanligt mönster.

Basportföljen följer i denna vända 
index medan såväl Avkastnings-
portföljen som Småbolagsportföl-
jen tappar. Under månaden kan 
man förklara det med småbolagens 
fall och, för Avkastningsportföljen, 
Ericsson. Sedan årsskiftet har Bas- 
och Avkastningsportföljen därmed 
följt index, inräknat utdelningar. 
Småbolagsportföljen ligger, trots 
nedgången, 10 procentenheter före 
index.

Börsläget är knepigt med spre-
tig makrostatistik. Extremt låga 
räntor gör alternativen till börsen 
hopplösa medan börsen erbjuder 
riskspridda, men alls inte riskfria, 

portföljer med 3–5 procents direkt-
avkastning. Kursutvecklingen är 
mer problematisk, då aktier i ett 
historiskt perspektiv är högt vär-
derade ställda mot vinstprognoser. 

Basportföljen gick marginellt sämre 
än index. H&M rekylerade något 
från tidigare körare nedåt. SEB:s 
niomånadersrapport var avsevärt, 
10 procent, över förväntan, men 
det var tack vare provisionsnettot, 
tradingnettot och låga kreditför-
luster, medan räntenettot, den vik-
tigaste resultatraden, kom in 1 pro-
cent under förväntan. Aktien föll 
på rapporten och gick ingenstans 
under månaden.

Kungsleden sticker ut som för-
lorare. Det beror på en allmän ned-
gång för sektorn. Bolagets rapport 
var stark. Aktien handlas nu till en 
kurs motsvarande eget kapital per 
aktie, 56 kronor, och klart under 
substansvärdet på 65,50 kronor. 
Fastigheterna värderas till 29 mil-
jarder kronor och aktien har en 
direkt avkastning på 5,7 procent. 

Beståndet har koncentrerats till 
marknader som gynnas av urbani-
seringen. Hälften finns i Stockholm 
och återstoden i Mälardalen, Göte-
borg och Malmö. Det är inte dumt. 

Volvo bommade förväntningarna vad 
gäller försäljning, men resultatet 
var godkänt. Bolaget fokuserar på 

intern effektivitet, vilket bådar gott. 
Nibe har just fullföljt en företrädes-
emission på 3 miljarder kronor, 
motsvarande ungefär 10 procent av 
börsvärdet och köpeskillingen på 
ett amerikanskt förvärv som passar 
som hand i handske. 

Niomånadersrapporten kommer 
den 17 november. Infrias förvänt-
ningarna är aktien tydligt köpvärd 
med ett p/e-tal på 18.  

Avkastningsportföljen innehåller en 
vinnare, Nordea, två relativa vin-
nare, NCC och MQ, och en drös 
förlorare. Delar Nordea ut cirka 
6 kronor, vilket niomånadersrap-
porten talade för, är direktavkast-
ningen 6,5 procent och bäst bland 
bankerna. Det är positivt. 

Tråkigare är att Ericssons utdel-
ning på 3,70 kronor från i våras är 
ifrågasatt. Skulle den upprepas blir 
direktavkastningen över 8 pro-
cent. Ericsson har problem, dock 
en ny vd i Börje Ekholm, som kö-
per aktier. 

Utdelningen sänks rimligen, 
2,50 kronor förväntas, kanske hal-
veras den, men direktavkastningen 
blir ändå godkänd givet aktuell 
kurs. 

Huvudägarna Investor och 
Lundberg strävar rimligen efter att 
skydda aktiekursen och utdelning-
en är ett effektivt sätt att signalera 
framtidstro. 

Jobbig månad  
för portföljerna
Rekylen för småbolag slog mot portföljerna under en slagig rapportperiod.  
Vi är tålmodiga men gör ett byte. 
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Basportföljen
OMXS-index

Avkastningsportföljen
OMXS-index

Småbolagsportföljen
OMXS-index

BASPORTFÖLJEN  –3,8 %  PERIODEN 6/10–3/11 (Index –3,6 %)
Förändring i % Kurs 3/11 Antal Värde, kr

H&M 2 255,5 35 8 943
Industrivärden C –2 156,8 86 13 485
Investor B –3 310,5 45 13 973
Kinnevik B –2 223 41 9 143
Kungsleden –7 55 210 11 550
Sobi –6 98,2 110 10 802
Nibe –5 64,9 228 14 797
SEB A 0 89,35 155 13 849
Swedish Match –2 304,8 47 14 326
Volvo B –6 93,1 135 12 569
Kassa 855
Totalt värde 124 290
Basportföljen följer Aktiespararnas Gyllene regler: Kontinuerliga köp i ”trygga” tillväxt aktier  
och med god riskspridning. Portföljen har ökat 83,1 % sedan starten 2011 (index 36,2 %).

AVKASTNINGSPORTFÖLJEN  –7,9 %  PERIODEN 6/10–3/11 (Index –3,6 %)
Förändring i % Kurs 3/11 Antal Värde, kr

Astrazeneca –10 500,5 22 11 011
Beijer Alma –4 206 71 14 626
Duni –9 118,25 114 13 481
Ericsson B –28 44 215 9 460
MQ –1 33,5 500 16 750
Mycronic –14 95,25 230 21 908
NCC B 0 225,5 70 15 785
Nordea 3 92,45 170 15 717
Ratos B –11 36,81 300 11 043
Tele2 B –4 71,9 190 13 661
Kassa 732
Totalt värde 144 173
Avkastningsportföljen vänder sig till den som föredrar rejäla utdelningar framför drömmar  
om stora börsklipp. Portföljen har ökat 101,1 % sedan starten 2011 (index 36,2 %).

SMÅBOLAGSPORTFÖLJEN  –7,4 %  PERIODEN 6/10–3/11 (Index –3,6 %)
Förändring i % Kurs 3/11 Antal Värde, kr

Biogaia 7 278 70 19 460
Bulten –13 86,5 225 19 463
Bure –10 95,5 250 23 875
Byggmax –8 59 300 17 700
Doro –16 56 310 17 360
Dustin –3 60 300 18 000
Inwido Ny 90,75 215 19 511
Nolato –7 250 70 17 500
Scandi Standard –3 62 300 18 600
Svolder B –4 178,5 135 24 098
Kassa 1 311
Totalt värde 196 878
Småbolagsportföljen består av bolag som växer snabbare än snittet och med något hög re risk 
än aktierna i Basportföljen. Portföljen har ökat 117,8 % sedan starten 2011 (index 36,2 %).
Portföljerna sätts samman av tidningens redaktion och baseras på Aktiespararnas  
Gyllene regler. Liknande portföljer kan köpas genom Aktieinvest, aktieinvest.se

Ett uppköp från till exempel 
Cisco kan komma på tapeten igen. 

Att Ratos sänker utdelningen 
ligger också i korten. Blir utdel-
ningen 2,25 kronor är direktav-
kastningen 6,1 procent, vilket gör 
att en plats i portföljen är lätt att 
försvara. 

Mycronic, vars halvårsrapport 
lyfte aktien till skyarna, har upp-
repat prognosen om ett helår som, 
oräknat förvärv, blir 5 procent bätt-
re än i fjol. Det är svårt att bli upp-
hetsad av ett p/e-tal på 20, givet en 
vinst på 4,75 kronor, men direkt-
avkastningen är prima vid en upp-
repad utdelning på 4 kronor.

Småbolagsportföljen tog stryk då för-
ra vändans vinnare Bulten, Bure 
och Doro slog om till förlorarfack-
et. Dit sällade sig också Itab Shop. 
Glädjestrålen Biogaia lindrade. 

Bures båda stjärnskott, Mycro-
nic och Vitrolife, har störtat med 
14 respektive 25 procent under pe-
rioden. Bureaktien har klarat sig 
bättre och substansrabatten nu är 
cirka 5 procent.

Bulten, som ökar lönsamheten 
i niomånadersrapporten, är på väg 
mot en vinst per aktie på 7 kronor. 
P/e-talet på 12 är attraktivt. De be-
kymmer Doro haft under året ska 
nu vara lösta, men inte i tid för att 
rädda helårsresultatet, som förvän-
tas bli något lägre än i fjol. 

Med det är förutsättningarna 
för ett klart starkare 2017 lagda 
och aktien handlas lägre i dag än 
vid årsskiftet.

Itab har slukat flera kompletterande 
förvärv och registrerar i den proces-
sen engångskostnader. Inför 2017 
handlas aktien med ett p/e-tal på 
18. 

Vi byter till fönstertillverkaren 
Inwido, som också växer via för-
värv, men som nu handlas till p/e 
10. Därtill ökar vi i Bulten och 
minskar i Bure för att skaka fram 
slantar. 

Vi går, som alltid, mot spännan-
de börstider.  
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Ung Privatekonomi

I anslutning till förbundets 
40 årsjubileum år 2006 instifta
des Aktiespararnas Utbildnings
fond med ett kapital om totalt 
15 miljoner kronor. Avsikten var 
att detta kapital skulle dispone
ras under tio år till utbildnings
projektet Ung Privatekonomi.

Under 2013 beslutades dock att ut
betalningstiden skulle förlängas 
till och med år 2017 med bibe
hållen ursprunglig ram. Fondens 
uppdrag är att främja och direkt 
eller indirekt bedriva utbildning 
inom ämnet privatekonomi och 
sparande, med särskild inrikt
ning på aktier och aktiefonder, 
med syfte att öka kunskaperna 
inom ämnet bland Sveriges 
gymnasieungdomar.

Aktiespararna, Svenska Fond
handlareföreningen, Fondbo
lagens Förening, NASDAQ 
Stockholm och Unga Aktiespa
rare står bakom projektet Ung 
Privatekonomi. Samordningen 

av projektet sker via stiftelsen 
Aktiefrämjandet. Projektet är 
även stolt över att Finansin
spektionen från och med läsåret 
HT15/ VT16 bidrar till att 
privatekonomisk utbildning når 
ut till elever i norra delarna av 
Sverige. Även Kungsleden, Han
delsbanken och Holmen bidrar 
varje år till att säkra projektets 
fortlevnad.

Unga Aktiesparare driver Ung Pri
vatekonomis dagliga verksamhet 
som går ut på att unga med
arbetare informerar, utbildar 
och inspirerar gymnasieung
domar att komma igång med 
ett eget sparande och sköta sin 
privatekonomi. Under läsåret 
2015/2016 utbildade projektets 
informatörer närmare 27 000 av 
Sveriges gymnasieelever. En stor 
majoritet av eleverna ansåg att 
föreläsningen ökade deras kun
skapsnivå inom ämnet privat
ekonomi och sparande. 

Under 2008 tog Ung Privateko
nomi fram en egenproducerad 
lärobok för att sprida kunskap 
även efter föreläsningen. Boken 
har blivit mycket väl mottagen 
av både elever, lärare och andra 
intressenter. En revidering sker 
varje år och i årets nytryck
ning, som genomfördes under 
sommaren 2016, lades fokus 
på modern och lättläslig layout 
samt informationsuppdatering i 
linje med tiden. 

Under 2016 påbörjades även 
arbetet med att skapa en digital 
utbildning med tillhörande 
övningsmaterial som kommer 
att finnas tillgängligt på Ung 
Privatekonomis hemsida. Detta 
har efterfrågats av såväl lärare 
som elever och utbildningen pla
nerar att lanseras under början 
av 2017. 

För den dagliga verksamheten 
inom Ung Privatekonomi ansva
rar, sedan januari 2016, Niklas 
Uppenberg.  

Informerar, utbildar 
och inspirerar unga



Legala delen av årsredovisningen

Vision
Ett medlemskap i Aktiespararna ska vara det självklara valet 
för alla som är intresserade av aktier, aktiefonder och aktierela
terade instrument.

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

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

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

trädaren och lobbyorganisationen för att förbättra ägarmiljön 
för sparande i aktier och aktierelaterade instrument.

• Erbjuda säker och objektiv kunskap, information och rådgiv
ning.

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

• Erbjuda unika tjänster för aktiehandel och investeringsbeslut 
och göra det billigare och enklare att bli en framgångsrik 
aktiesparare.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND 2016   13
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Styrelsen och verkställande di-
rektören i Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund med organisations-
nummer 857202-1593 avger här-
med årsredovisning och koncernre-
dovisning för räkenskapsåret 2016.

Ändamål
Sveriges Aktiesparares Riksför
bunds (Aktiespararna) stadgar 
antogs av årskongressen 21 
april 2012. Enligt § 1 ska Aktie
spararna vara en oberoende 
intresseorganisation för enskil
da som sparar eller vill främja 
sparande i marknadsnoterade 
aktier, aktiefonder och andra 
aktierelaterade värdepapper.

Förbundets uppgift är att 
för medlemmarna skapa bästa 
möjliga förutsättningar för 
sparande i marknadsnoterade 
aktier, aktiefonder och andra 
aktierelaterade instrument.

Allmänt om verksamheten
Aktiespararna är en ideell 
förening för privatpersoner som 
vill förbättra sina förutsättning
ar att bli framgångsrika i sitt 

aktie  och fondsparande. För
eningen hade 68 292 (69 083) 
medlemmar vid utgången av 
2016.

Genom medlemskapet 
till handa håller föreningen 
utbildning, aktieträffar, böck
er, tidningen Aktiespararen, 
hem sidan aktiespararna.se, 
nyhetsbrev samt aktiejuridisk 
rådgivning.

Aktiespararna bevakar för 
medlemmens räkning den 
enskilde aktieägarens intressen 
gentemot marknaden, bolagen, 
storägare och finansindustri.

Vidare erbjuds medlemmen 
aktie  och fondhandelstjänster 
genom dotterdotterbolaget 
Aktieinvest.

Väsentliga händelser under året
Den 1 oktober tillträdde Joacim 
Olsson som vd för Sveriges  
Aktiesparares Riksförbund.

Under året har medlems talet 
varierat mellan 66 613 och 
68 999.

Medlemsintäkterna i förbun
det uppgick till 27,1 (24,8) mnkr.

Aktiespararnas försälj

ning av utbildningar, analys
program varor och böcker 
uppgick till 12,1 (9,4) mnkr. 
Under året deltog cirka 1 000 
personer i centralt anordnade 
utbildning ar. Antalet använ
dare av analys programvaran 
Hitta kursvinnare uppgick 
vid utgången av 2016 till cirka 
5 400 (5 300).

Aktieinvest Fonder AB förvaltar 
två fonder, Aktiespararna Topp 
Sverige och Aktiespararna Di
rektavkastning. Aktiespararna 
Topp Sverige har sedan 1999 
möjliggjort för sparare att följa 
de 30 mest omsatta aktierna på 
Stockholmbörsen. 

Fonden Aktiespararna Di
rektavkastning lanserades den 
3 oktober 2016 och investerar i 
de 15 storbolag på Stockholms
börsen som har uppvisat den 
högsta direkt avkastningen de 
senaste tre åren. Fonderna tar 
ett tydligt ägaransvar i enlighet 
med Aktie spararnas policy för 
ägarstyrning, i syfte att beva
ka andelsägarnas intressen. 
Dess utom har fonderna ett lågt 

Förbundets upp-
gift är att för med-
lemmarna skapa 
bästa möjliga  
förutsättningar.

Ska skapa de bästa 
förutsättningarna

Förvaltningsberättelsen

Nyckeltal Koncernen 2016 2015 2014 2013 2012
Belopp i tusen kronor
Intäkter 106 233 106 080 92 966 85 275 87 164
Rörelseresultat –17 107 –10 836 –15 322 –15 245 –18 348
Resultat e. finansiella poster 7 283 8 147 3 021 –3 728 –3 940
Balansomslutning 185 762 185 597 173 427 175 824 182 156
Soliditet (1) 75 % 73 % 75 % 71 % 71 %
Avkastning på eget kapital (2) 5 % 5 % 2 % –3 % –3 %
Avkastning på totalt kapital (3) 4 % 5 % 2 % –2 % –2 %
Medelantal anställda 67 70 67 66 67

(1) Justerat eget kapital/balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + 
obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatte skuld. (2) Årets resultat/genomsnittligt 
justerat eget kapital. (3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader)/
genomsnittlig balansomslutning.
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avgiftsuttag. Årlig avgift för 
Aktiespararna Topp Sverige 
(exklusive courtage) uppgick 
till 0,31 (0,31) procent och 
Fondens Totalkostnadsandel 
(TKA) till 0,32 (0,31) procent. 
Årlig avgift för Aktiespararna 
Direktavkastning (exklusive 
courtage) uppgick till 0,30 
procent.

Sparande i fonderna kan göras 
dels som pensionssparande via 
Premiepensionssystemet, som 
direkt ägare eller via distri
butörer som fondbolaget har 

samarbete med, bland annat 
systerbolaget Aktieinvest FK 
AB. Under året har Carl Rosén 
lämnat bolagets styrelse och 
ersatts av Håkan Källåker. 
Styrelsen har under året haft 
fyra sammanträden.

Kongress
Förbundets jubileumskongress   
2016 hölls på Foresta, Lidingö, 
Stockholm där förbundet 
bilda des för 50 år sedan. Lo
kalavdelningen bidrog starkt 
till att arrangemanget blev 
lyckat. Vid kongressen nyval

des Per Westerberg, Thomas 
Ahlandsberg och Cecilia 
Gunne omvaldes  som styrelse
ledamöter. Samtliga val var på 
två år. 

Affärsutveckling
Aktiespararnas starka räck
vidd med tidning, webb och 
event har under 2016 funge
rat som ett bra stöd till vårt 
medlemserbjudande och till 
nyrekryteringen.

Koncernredovisningen om
fattar Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund med helägda dot
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terföretagen  Aktiespararnas 
Intresse AB, Aktiespararnas 
Service AB, dotterdotterföre
tagen Aktie invest FK AB och 
Aktieinvest FK Holding AB 
samt Aktie invest FK Holding 
AB:s dotterföretag Aktieinvest 
Fonder AB.

Aktieinvest dotterföretag 
Deponova AB, Aktiespararnas 
Intresse AB samt Börs NM 
AB bedrev ingen verksamhet 
under 2016.

Ekonomi 
Koncernens intäkter uppgick 
till 106,2 (106,1) mnkr och 
rörelseresultat förändrades till 
–17,1 (–10,8) mnkr. Koncer
nens resultat efter finansiella 
poster var 7,3 (8,1) mnkr. Kon
cernens resultat efter skatt var 
7,2 (6,2) mnkr. 

Förbundets intäkter uppgick till 
32,3 (30,7) mnkr. Förbundets 
resultat efter finansiella poster 
uppgick till 6,5 (4,4) mnkr, va
rav 7,2 (3,8) mnkr avser kapital
vinster.

Motsvarande kapital förluster 
uppgick till 0,4 (0,4) mnkr på 
sålda värde papper. Förbundets 

resultat efter bokslutsdispo
sitioner och skatt uppgick till 
–0,6 (3,4) mnkr.

Servicebolagets intäkter uppgick 
till 31,9 (27,8) mnkr. Service  
bolagets resultat efter boksluts
dispositioner och finansiella 
poster uppgick till 1,2 (–0,4) 
mnkr varav 15,6 (11,8) mnkr 
avser kapitalvinster samt 
motsvarande kapitalförluster 
–0,5 (–0,6) mnkr på sålda 
värdepapper. Service bolagets 
resultat efter skatt uppgick till 
8,4 (–0,1) mnkr.

Aktieinvest intäkter uppgick till 
47,2 (45,9) mnkr och rörelsere
sultatet uppgick till –0,5 (2,3) 
mnkr. Aktieinvest resultat efter 
bokslutsdispositioner och skatt 
uppgick till –0,6  (1,8) mnkr.

Koncernens likvida medel 
uppgick vid årsskiftet till 58,3 
(53,1) mnkr. Aktieinvests 
likvida medel uppgick till 21,5 
(15,9) mnkr. 

Värdet av koncernens värde
pappersplaceringar var vid 
årsskiftet 98,5 (120,5) mnkr. En 
finanskommitté utsedd av sty
relsen har utsetts för att ta hand 

om Förbundets och Service
bolagets finansiella tillgångar.

En kapitalförvaltnings
instruktion, fastställd av 
Förbundets och Servicebola
gets styrelser, utgör grund för 
finanskommitténs arbete. 

Det egna kapitalet i koncer
nen ökade från 135,4 mnkr 
2015 till 141,1 mnkr 20176. 
Det egna kapitalet i Förbundet 
minskade från 13,0 mnkr 2015 
till 10,9 mnkr 2016.

Vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till årets 
balanserade resultat i koncer
nen på 123 246 tkr läggs årets 
resultat på 7 209 tkr så att i ny 
räknig överförs 130 455 tkr. 

Styrelsen föreslår att till 
årets balanserade resultat i för
bundet 5 639 842 kronor läggs 
årets resultat –634 625 kronor 
så att i ny räkning överförs 
5 005 217 kronor.

Beträffande koncernens 
och förbundets resultat och 
ställning i övrigt hänvisas 
till efterföljande resultat  och 
balansräkningar, kassaflöde
sanalyser samt tilläggsupplys
ningar.  
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Belopp i tusen kronor 2016 2015 2014 2013 2012
Ur resultaträkningen
 Rörelsens intäkter 32 268 30 724 25 688 24 789 28 597
Rörelsens kostnader –32 804 –30 888 –27 573 –24 543 –31 543
Rörelseresultat före finansiella intäkter & kostnader –536 –164 –1 885 246 –2 946
Finansnetto 7 027 4 565 3 636 2 168 2 594
Lämnat koncernbidrag –7 126 0 0 0 0
Resultat före skatt –635 4 401 1751 2 414 –352
Skatt 0 –1 022 –728 –162 –510
ÅRETS RESULTAT –635 3 379 1 023 2 252 –862

Ur balansräkningen
 Likvida medel 14 146 14 521 2 184 3 417 3 301
Övriga omsättningstillgångar 2 358 1 543 2 583 2 285 3 495
Aktier och andelar 31 693 35 147 40 993 41 540 49 514
Övriga anläggningstillgångar 932 256 156 243

 Summa tillgångar 49 130 51 467 45 916 47 485 56 310

 Kortfristiga skulder 29 922 30 031 25 810 27 893 37 198
Avsättningar/Långfristiga skulder 8 313 8 406 9 455 8 966 14 351
Eget kapital  10 895 13 030 10 651 10 626 4 761

 Summa skulder och eget kapital 48 984 51 467 45 916 47 485 56 310

 Medelantal anställda 15 14 16 15 16
Summa löner 8 403 8 365 8 255 7 396 8 933

Femårsöversikt för Förbundet

Belopp i tusen kronor 2016 2015 2014 2013 2012
Ur resultaträkningen
 Rörelsens intäkter 106 233 106 080 92 966 85 275 87 164
Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar –118 416 –112 681 –104 209 –97 731 –102 608
Rörelseresultat före avskrivningar –12 183 –6 601 –11 243 –12 456 –15 444
Avskrivningar –4 924 –4 235 –4 079 –2 789 –2 904
Rörelseresultat före finansiella intäkter & kostnader –17 107 –10 836 –15 322 –15 245 –18 348
Finansnetto 24 390 18 983 18 343 11 517 14 408
Resultat före skatt 7 283 8 147 3 021 –3 728 –3 940
Skatt –74 –1 906 –998 108 –633
ÅRETS RESULTAT 7 209 6 241 2 023 –3 620 –4 573

Ur balansräkningen
 Likvida medel 58 286 53 143 29 606 33 498 21 903
Övriga omsättningstillgångar 31 580 31 498 37 133 32 933 34 117
Aktier och andelar 72 926 77 705 85 577 87 376 105 008
Övriga anläggningstillgångar 22 969 23 251 21 111 22 017 21 128

 Summa tillgångar 185 762 185 597 173 427 175 824 182 156

 Kortfristiga skulder 34 496 39 865 31 591 35 224 36 125
Avsättningar/Långfristiga skulder 10 191 10 366 11 713 11 500 16 924
Eget kapital  141 075 135 366 130 123 129 100 129 107

 Summa skulder och eget kapital 185 762 185 597 173 427 175 824 182 156

 Medelantal anställda 67 70 68 66 67
Summa löner 34 753 35 859 32 977 31 642 31 866
Antal medlemmar 68 292 69 083 65 848 62 082 61 624

Femårsöversikt för koncernen
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Organisation
Ledningen på Aktiespararnas 
kansli har förnyats under året.

Vd Carl Rosén har tillträtt en 
hög tjänst på Näringsdeparte
mentet. Joacim Olsson utsågs 
under våren 2016 till ny vd för 
Aktiespararna med tillträdesdag 
den 1 oktober 2016. Ola Jans
son tillträdde den 14 februari 
tjänsten som tillförordnad vd, 
en tjänst han axlade utöver sin 
nuvarande tjänst som Operativ 
chef för Aktiespararnas Service 
AB fram tills Joacim Olsson 
tillträdde sin tjänst som vd.

Albin Rännar chef för mark
nadsbevakningen har lämnat sin 
tjänst under året och efterträds 
av Claes Folkmar. 

Chefredaktören för tidningen 
Aktiespararen, Agnetha Jönsson 
har ersatts av Joel Holm som 
också blir kommunikationschef 
för Aktiespararna.

Ekonomichef Jenny Lerby har 
efterträtts av Lars Goldberg.  

Policys
Brister i den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön orsa
kar ohälsa hos många arbets
tagare i Sverige. Antalet sjuk
skrivningar som beror på de 
här faktorerna har ökat kraftigt 
de senaste åren. Aktiespararna 
har under 2016 arbetat inten
sivt med den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön enligt 
de regler som började gälla den 
31 mars 2016. Ett antal interna 
policys har arbetats fram för 
att förbundet ska bli tydligare 
i frågan. 

Förbundets och 
Servicebolagets personal 
Antalet anställda uppgick vid 
året slut till 29 personer.

Av dessa har 52 procent 
högskole eller universitets
utbildning.

Personalen har fri hälsovård 
och erbjuds subventionerade 
träningsmöjligheter.

Personalhandbok finns på 
Aktiespararnas internwebb. 

Medelantal anställda för 
förbundet och servicebolaget

2016 2015 2014
Medelantal anställda 32 35 37
– varav kvinnor, % 50 48 46

Genomsnittligt antal anställningsår
Förbundet 12,2 11,4 10,1
Servicebolaget 3,9 5,4 5,4

Medelantal anställda för Aktieinvest
Medelantal anställda 35 30,2 29
– varav kvinnor, % 55 50 55

Medelantal anställda för Aktieinvest Fonder
Medelantal anställda 2 2 2
– varav kvinnor, % 50 50 50

Genomsnittligt antal anställningsår
Aktieinvest 7,1 6,3 6,6

HR & Administration
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Beslutande organ

Årskongressen 2016
Lördagen den 23 april öppna
de förbundsordförande Gö
ran Gezelius Aktiespararnas 
kongress i Stockholm, den 50:e 
i ordningen. Dag Klackenberg, 
riksdagsledamot och tidigare 
vd för Svensk Handel, utsågs 
att leda årsmötesförhandling
arna.   

Styrelse
Thomas Ahlandsberg och 
Cecilia Gunne omvaldes.  Till 
ny ledamot av styrelsen utsåg 
kongressen Per Westerberg, 
Nyköping. Samtliga styrelseval 
avsåg två år. 

Till 2017 års kongress kvar
stod dessutom ordföranden 
Göran Gezelius, Stockholm, 
Kerstin Hällgren, Östersund/
Ås, Carl Johan Högbom, 

förbundsstyrelsen samt hand
lägga ärenden som styrelsen 
delegerar till arbetsutskottet. 

I styrelsens arbetsutskott in
går fram till kongressen i april 
Göran Gezelius, ordförande, 
Carl Johan Högbom, vice ord
förande, Johanna Petersson, 
Thomas Ahlandsberg och Ul
rika Sandborg, med förbundets 
vd som föredragande. Arbets
utskottet hade inga samman
träden under denna tid.

Vid konstituerande mötet i 
april 2016 beslutade styrelsen 
att inte tillsätta något arbets
utskott.  I den mån någon fråga 
kräver beredning utöver vad vd 
och kansliet normalt gör, ska i 
första hand förbundsordföran
de och vice förbundsordföran
de vara vd behjälplig i sådan 
beredning.

Stockholm, Lars Milberg, 
Ystad, Ulrika Sandborg, Stock
holm och Johanna Petersson, 
Stockholm.

Styrelsen hade 2016 sex ordi
narie möten, ett konstitueran
de möte samt fem extra möten, 
inalles tolv möten. Sekreterare 
i förbundsstyrelsen var Eva 
Wahl Jälmestål.

Unga Aktiesparare utsåg sin 
ordförande Johan Janson, 
Stockholm, och vice ordföran
de Magnus Oskarsson, Stock
holm, till ungdomsförbundets 
representanter i förbundssty
relsen. 

Styrelsens arbetsutskott
Styrelsens arbetsutskott har 
främst till uppgift att bereda 
ärenden som ska behandlas av 
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Styrelse och revisorer 
i Aktiespararnas dotterföretag
Sedan 2007 tillämpas en 
personalunion mellan ser
vicebolagets och förbundets 
styrelse. Servicebolagets styrel
se sammanträdde åtta gånger 
under året.

Revisorer i Förbundet, valda 
av kongressen, och Servi
cebolaget är auktoriserade 
revisorerna Jens Karlsson och 
Jesper Nilsson, med revisors
suppleanter Thomas Lönn
ström för Jens Karlsson och 
Daniel Eriksson för Jesper 
Nilsson, samtliga Ernst & 
Young. Elisabeth Raun avgick 
som revisor under året och 
ersattes av Jens Karlsson.

 
Aktieinvest FK AB 
I Aktieinvest FK AB var Carl 
Johan Högbom ordföran
de under 2016. Utöver Carl 
Johan Högbom består styrel

sen av Thomas Ahlandsberg, 
Wictoria Glans, Suzanne 
Grenz samt Lars Milberg. Vd 
är Therese Lundstedt. Styrel
sen sammanträdde sju gånger 
under 2016. 

Revisorer i Aktieinvest FK 
AB är revisionsfirman Ernst 
& Young med Jesper Nilsson 
som huvudansvarig. 

Aktieinvest Fonder
I Aktieinvest Fonder var An

dreas Serrander ordförande 
under 2016. Utöver Andreas 
Serrander består styrelsen av 
Anders Dahlgren, Anna Flyga
re och Håkan Källåker. Vd är 
Tomas Eriksson. Styrelsen har 
sammanträtt 7 gånger under 
2016.

Revisorer i Aktieinvest Fon
der är revisionsfirman Ernst & 
Young med Jesper Nilsson som 
huvudansvarig.  

Ledamöter

Göran Gezelius
Stockholm,  
född 1950.
Ordförande. 
Invald 2015.

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

Thomas 
Ahlandsberg
Sundsvall,  
född 1958.
Invald: 2008.

Magnus Oskarsson
Stockholm, född 1986.
Invald: 2015 som Unga  
Aktie sparares representant.

Ulrika Sandborg
Stockholm, 
född 1962.
Invald: 2013.

Johanna 
Petersson
Stockholm,  
född 1985.
Invald: 2015.

Kerstin Hällgren
Ås,  
född 1945.
Invald: 2011.

Lars Milberg 
Ystad,  
född 1959.
Invald: 2009.

Cecilia Gunne 
Lidingö,  
född 1951
Invald: 2014

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

Per Westerberg 
Nyköping,  
född 1951
Invald: 2016.

vd, Joacim Olsson,  
föredragande i styrelsen 
Stockholm, född 1971.
vd, Aktiespararna  
sedan 1 oktober 2016.

tf vd, Ola Jansson,  
föredragande i styrelsen 
Stockholm, född 1976.
tf vd, Aktiespararna  
14 februari till och med 
30 september 2016.

vd, Carl Rosén ,  
föredragande i styrelsen 
Stockholm, född 1959.
vd, Aktiespararna  
till och med 13 februari 
2016.

Presentation av styrelsen i SARF och SAB



Valberedning
Till ordinarie ledamöter i 
Aktiespararnas valberedning 
utsågs vid årskongressen Gun
nar Ewetz (sammankallande), 
Kjell Gunnarsson (region Syd), 
Christer Martinsson (region 
Väst), Asta Ryman (region Öst) 
och Morgan Ricknell (region 
Nord).

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

Kommitté- och utskottsstruktur 
Arbetet inom Aktiespararna  
initieras och bereds delvis ge
nom olika kommittéer. I samt
liga kommittéer ingår represen
tanter från förbundsstyrelsen. 

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

Ordförande är Lars Milberg, 
övriga ledamöter är Ulf Aspen
berg, Gunnar Ek, Mats Ekberg, 
Göran Gezelius, Stefan Kamlin, 
Tore Liedholm och Sophie 
NachemsonEkwall. Kommittén 
har haft elva möten under året.

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

Ordförande är Lars Milberg, 
övriga ledamöter är Gunnar 
Ewetz och Göran Gezelius.  

Stadgekommittén har inte 
arbetat med traditionella sam
manträden, utan har per telefon 
diskuterat samt mellan de tre 
ledamöterna cirkulerat texter 
för att justera stadgarna inför 
sådana förslag till kongressen 
som krävt stadgeändringar.

Medlemskommittén
Kommittén är ett stöd till or
ganisationen i frågor kopplade 
till den lokala verksamheten. 
Kommittén svarar även för 
stöd vid frågor som rör med
lemsrekrytering, medlemsvård, 
medlemsförmåner och mark
nadsföring. Inom utbildnings
området ryms också utveckling 
av kurserbjudanden, litteratur 
och analysprogramvaran Hitta 
kursvinnare.

Ordförande är Göran Geze
lius, övriga ledamöter är 
Thomas Ahlandsberg, Kerstin 
Hällgren, Johan Olsson och Ul
rika Sandborg. Kommittén har 
haft fem möten under året.

Finanskommittén
Ansvaret för förvaltningen av 
SARF/SABs tillgängliga medel 
vilar på SARF/SABs vd under 
överinseende av finanskom
mittén och dess ordförande. 
Tillgängliga medel uppgick den 
31 december 2016 till 94 mkr i 
aktier och fonder samt likvida 
medel om 19 mkr. Vd bereder 
tillsammans med kommitténs 
ordförande alla frågor inför 
kommitténs möten. Vd och 
finanskommittén ska sköta 
förvaltningen i enlighet med av 
styrelsen fastställd kapitalför
valtningsinstruktion.

Kommittén består av sty
relseledamoten Johan Janson 
(ordf), Joacim Olsson (vd), 
Ola Jansson, operativ chef för 
Service bolaget, Dag Rolander, 
analytiker på tidningen Aktie

spararen, och förbundsordfö
rande Göran Gezelius (adjung
erad). Kommittén har haft elva 
möten under året.

Skattekommittén
Kommittén driver och dis
kuterar frågor relevanta för 
Sveriges sparare främst inom 
skatteområdet, som nya inves
teringsprodukter eller instru
ment.

Ordförande är Cecilia Gun
ne, övriga ledamöter är Mats 
Blomberg, Kerstin Hällgren och 
Per Westerberg. Kommittén har 
haft två möten under året.

Revisionskommittén
Svarar för beredningen av 
styrelsens arbete med att kva
litetssäkra bolagets finansiella 
rapportering.

Ordförande är Kerstin Häll
gren, övriga ledamöter är Göran 
Gezelius och Magnus Oskars
son. Kommittén har haft fem 
möten under året.

Ersättningskommittén 
Uppgiften är att årligen göra 
översyn av vd:s lön och andra 
anställningsvillkor och föreläg
ga styrelsen kommitténs förslag.  

Vd ska till ersättningsutskot
tet redogöra för lönesättning 
och lönerevisioner för alla 
anställda och timanställda som 
rapporterar direkt till vd. Därtill 
ska vd redogöra för årliga 
löneförhandlingar och beräknat 
utfall totalt rörande samtliga 
anställda.  

Kommittén består av Göran 
Gezelius, ordförande samt Carl 
Johan Högbom. Ersättnings
kommittén har haft två möten 
under året.

Vd deltar i samtliga kommittéer 
utom Stadgekommittén och 
Ersättningskommittén.  

Valberedning och kommittéer
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Aktiespararnas kapitalförvaltning

Målet för Aktiespararnas kapi
tal  förvaltning är att genom 
ränta och utdelningar finansiera 
koncernens verksamhet och 
genom avkastning på värdepap
persportföljen säkerställa vårt 
oberoende.

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

Finanskommitténs ordförande har 
under 2016 varit Johan Janson.

Övriga ordinarie ledamöter 
är analytikern Dag Rolander, 
operative chefen för Service
bolaget Ola Jansson samt 

förbundets vd Joacim Olsson, 
sedan den 1 oktober. Under 
början av året har även Peter 
Engdahl samt Agnetha Jönsson 
varit delaktiga i kommittén.

Finanskommittén har under 
2016 genomfört elva protokoll
förda möten.

Årets förvaltningsresultat
Förbundets och Servicebolagets 
totala placeringar som förval
tas av finanskommittén upp
gick vid årets utgång till 129,7 
(147,8) mnkr.

Förbundet och Servicebolagets 
sammanlagda rörelseförluster 
före avskrivningar, emissionslik
vid till Aktieinvest FK och för
ändringar i rörelsekapitalet har 
finansierats av  avkastning och 

försäljning av placeringstillgång
ar och utdelningar på sådana 
tillgångar.  Årets aktieutdelning
ar uppgår till 2,6 mnkr. Nettot av 
realiserade värdepappersaffärer, 
exklusive ränta och utdelningar 
var 21,8 (15,1) mnkr under 2016.

Beslutsordning och inriktning
Inriktningen av förvaltningen ska 
i huvudsak utgå ifrån Aktiespa
rarnas Gyllene Regler och följa 
den kapitalförvaltningsinstruk
tion som förbundsstyrelsens och 
servicebolagets styrelse faststäl
ler. Finanskommittén har ansva
ret för att instruktionerna följs.

Servicebolagets portfölj ligger 
hos Aktieinvest och målsättning
en är från 2017 att ha förvalt
ningen uppdelad i två delar 
för att öka transparensen och 
avkastningen. En del är inves
terad i större stabila bolag med 
Aktie spararnas Basportfölj som 
utgångspunkt och den andra 
delen i små och medelstora väl
skötta tillväxtbolag. Förbundets 
portfölj, som är mindre i omfatt
ning, är främst placerad i de egna 
fonderna Aktiespararna Direkt
avkastning och ToppSverige.  

Portföljen viktig del 
av finansieringen

Anskaffningsvärdet av våra finansiella tillgångar uppgick vid årsskiftet till 107,3 mnkr.  
De finansiella tillgångarna hade vid samma tidpunkt ett marknadsvärde om 129,7 mnkr.
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Anskaffningsvärde mnkr 2016-12-31

14,6

35,8 35,8

14,2

72,7

53,1

6,6 4,2

Portföljernas värde vid års skiftet,  
bokfört värde respektive marknadsvärde

Avkastning för SAB-/SARF- 
portföljerna sedan 2013
År Service-

bolaget
Förbun-
det

OMXS30 OMXSGI*

2013 24 % 27 % 21 % 25 %
2014 12 % 14 % 10 % 15 %
2015 3 % 4 % –1 % 10 %
2016 8 % 3 % 5 % 13 %

Avkastningen på Förbundets och Servicebolagets 
portföljer har under de senaste åren varit i linje 
med index. Avkastningen har under 2016 var 
lägre än index främst då portföljerna hade en hög 
kassaandel (>20%), och portföljerna har ett stort 
inslag av storbolag som underpresterat OMXSGI 
där även mindre bolag ingår.



Verksamhetens risker

Styrelse och ledning fastställer 
lämplig risknivå för Aktiesparar-
koncernen. Risknivån säkerställs 
genom intern kontroll i form av 
rutiner och riktlinjer.

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

Trovärdigheten får inte 
ifrågasättas eller skadas genom 
olagligt eller oetiskt handlande 
av styrelseledamöter, ledning 
eller anställda.

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

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

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

nyhetsbrevet och ska utgöra 
underlag för medlemmens eget 
beslut om eventuella köp eller 
försäljningar.

Förbundets finansiella risker 
hanteras genom långsiktigt 
budgetarbete och en kapitalför
valtning som följer en utarbetad 
förvaltningsinstruktion.

Denna instruktion omprövas 
årligen. Aktiespararnas expo
nering mot aktiemarknaden 
är stor vilket ställer höga krav 
på likviditeten. Både rörelsens 
intäkter och resultatet av för
valtningen påverkas av aktie
marknadens utveckling.

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

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

Trovärdighet
– en viktig tillgång

Största risken 
är att förbundet 
inte upplevs som 
trovärdigt.
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Aktieinvest är ett helägt dotter-
bolag till Aktiespararnas Service-
aktiebolag, vilket i sin 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, försäkringsförmed
ling enligt lag (2005:405) om 
försäkringsförmedling, distri
buera fondandelar enligt lagen 
(2004:46) om värdepappers
fonder samt tillstånd att bedriva 
pensionssparrörelse (IPS) enligt 
lagen (1993:931) om individu
ellt pensionssparande.

Aktieinvests uppdrag finns 
uttryckt i Aktiespararnas 
verksamhetsidé som säger att 
förbundet ska erbjuda unika 
aktiehandelstjänster för privat
personer som vill spara fram
gångsrikt i aktier och känna sig 
trygga. Det ska ske genom att 
erbjuda aktiehandelstjänster 
som är anpassade till medlem
marnas behov och Aktiesparar
nas Gyllene Regler.

 
Aktieinvest riktar sig till 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 prioriterat. 
För Aktieinvest företagstjänster 
utgörs målgruppen av noterade 
bolag samt andra bolag i behov 
av emittentservice av adminis
trativ karaktär.

 
Aktieinvests mål är att göra 
kunden till en bättre och mer 
framgångsrik långsiktig sparare, 
bland annat genom att möjlig
göra och förenkla ett sparande 
enligt Aktiespararnas Gyllene 
Regler.  

Ekonomi
Bolagets intäkter har minskat 
under året, vilket är ett resultat 
av ett sjunkande räntenetto. 
Räntenettot påverkas fortsatt av 
den negativa reporäntan, vilket 
medfört räntekostnader för att 
hålla likvida medel på konto.

Rörelseintäkterna om 43 578 
(45 936) Tkr har minskat med 

5 (+3) procent jämfört med 
föregående år, vilket förkla
ras till stor del av ett minskat 
räntenetto. Resultatet före 
bokslutsdispositioner och skatt 
uppgick till –347 Tkr (2 329) 
Tkr. Årets resultat uppgick till 0 
Tkr (2 371) Tkr. 

 
Balansomslutningen uppgick till 
68 362 (62 784) Tkr, därtill 
kommer förvaltade medel för 
tredje mans räkning om 557 128 
(576 653) Tkr. Av balansom
slutningen utgör posten imma
teriella anläggningstillgångar 
19 337 (18 129) Tkr. Det beskat
tade egna kapitalet uppgick vid 
årsskiftet till 50 304 (42 804) 
Tkr. Soliditeten uppgick till 
83 (79) procent och bolagets 
likviditet uppgick till 18 119 
(15 859) Tkr. Bolagets innehav 
i aktier och andelar uppgår till 
12 082 (10 738) Tkr och innehav 
i obligationer uppgår till 6 012 
(8 010) Tkr. 

Bolagets totala kapitalrela
tion uppgick till 29,09 (24,15) 
procent och bolagets kapital
täckningskvot uppgick till 3,63 
(3,02).  

Aktieinvest 
– ett unikt bolag

Aktieinvest  
riktar sig till  
den långsiktiga 
aktie- och fond-
spararen.
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Aktieinvests risker och riskhantering

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

Riskansvarig i bolaget är 
direkt underställd verkställan
de direktören och rapporterar 
löpande till styrelsen. Den obe

roende granskningsfunktionen 
granskar på styrelsens uppdrag 
att bolagets riskhantering följer 
Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd.

Finansiella risker
I finansiell verksamhet utgörs 
de viktigaste finansiella riskerna 
av aktiekursrisk, valutarisk och 
ränterisker. Av dessa är Aktiein
vest främst exponerat för aktie
kurs och valutakursrisker.

Aktiekursrisker
Risken att drabbas av förlus
ter på grund av ogynnsamma 
aktiekursförändringar. Bolaget 
är endast i begränsad omfattning 
exponerat för aktiekursrisker 
då ingen egen handel bedrivs. 
Aktieinvest innehar ett utjäm
ningslager som säkerställer 
kunders handel i andelsorder.

Av styrelsen fastställda limiter 
begränsar dels det maximala 
marknadsvärdet för utjämnings

Aktieinvests risker 
och riskhantering 
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lagret och dels exponeringen 
i ett enskilt bolag till fastställt 
belopp.

Valutarisk
Risken att drabbas av förlus
ter på grund av ogynnsamma 
valutakursförändringar. Va
lutaexponeringar återfinns 
dels i aktieinnehavet i utjäm
ningslagret och dels i innehav i 
utländsk valuta för betalning av 
fondlikvider. Risken begränsas 
av styrelsen fastställda limiter 
som begränsar utjämningslagrets 
maximala marknadsvärde, samt 
av fastställda limiter för innehav 
i utländsk valuta.

Ränterisk
Ränterisk är risken för att Aktie
invests nuvarande och framtida 
räntenetto försämras på grund 
av en ogynnsam förändring i 
räntan. Tillgångar och skulder 
löper företrädesvis med rörlig 
ränta och därav förekommer 
inga skillnader i bindningstid.

Kredit- och motpartsrisk
Med kredit/motpartsrisk avses 
risken att drabbas av förluster 
till följd av att en gäldenär inte 
förmår att infria sina avtalade 
förpliktelser. Riskerna begränsas 
av att Aktieinvest använder sig 
av erkända clearingorganisatio
ner som Euroclear för avveck
ling av utförda aktieaffärer. Bo
laget är exponerat för kreditrisk i 
begränsad omfattning, då ingen 
utlåningsverksamhet bedrivs.

Operativa risker
Med operativ risk avses risken 
att fel eller brister i administra
tiva rutiner leder till oväntade 
ekonomiska eller förtroende
mässiga förluster. Verksamhetens 
mål är att ständigt förbättras 
genom rutiner, tekniska system, 
rapportering, utbildning med 
mera. De operativa riskerna 
motverkas även genom en god 
intern kontroll.  Överträdelser 
av etiska regler undviks genom 
information och utbildning 
av personal om gällande etis

ka riktlinjer för all personal. 
Medarbetarnas kompetens och 
utbildning är viktig för hantering
en av operativa risker. Samtliga 
medarbetare vars arbetsuppgifter 
kräver det ska vara licensierade 
enligt SwedSecs ABs krav.  De 
operativa riskerna omfattar även 
bolagets beredskapsplan, konti
nuitetsplan, återställningsplan, 
samt återhämtningsplan.

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

Aktieinvests likviditetsrisker är 
begränsade då bolaget är själv
finansierat, inte är likviditets
försörjare på marknaden och 
dessutom inte bedriver någon 
utlåning eller egen handel. 

Den oberoende likviditetskon
trollen i bolaget utförs av bola
gets riskansvarig som är direkt 
underställd bolagets verkstäl
lande direktör. En oberoende 
granskning och utvärdering 
av bolagets styrning och kon
troll av likviditetsrisker utförs 
årligen. Bolaget utför stresstester 
som baseras på varaktig stress 
för såväl bolagsspecifika som 
marknadsrelaterade problem. 
Beredskapsplanen för likvidi
tetsrisker hanteras i Aktieinvests 
kontinuitetsplan. 

För att begränsa likviditets
riskerna genomförs löpande 
uppföljning av likviditetsmått 
och förebyggande åtgärder vilket 

är en viktig del av företagets 
riskhantering. Styrelsen gran
skar och godkänner minst en 
gång per år Aktieinvests finan
sierings och likviditetsstrategi, 
samt fattar beslut om bolagets 
risktolerans. 

Aktieinvest sätter av minst fem 
procent av sina finansieringskäl
lor (kort och långfristiga lån) 
till en avskild likviditetsreserv 
bestående av högkvalitativa lik
vida tillgångar. Utöver detta i de 
fall kassalikviditeten understiger 
1,5 ska fem procent, minst en 
miljon kronor, av omsättnings
tillgångarna sättas av till lik
viditetsreserven. Per den sista 
december 2016 uppgick likvidi
tetsreserven till 6 012 tkr.

God ekonomisk förvaltning och 
realistisk budgetering minskar 
företagets likviditetsrisk. Aktie
invest ska vara förberedd på 
tillfälliga fluktuationer i likvidi
teten och på externa störande 
faktorer. I de fall likviditetsbrist 
skulle bli aktuellt kommer bola
gets ledning att sammankallas 
och ta kontroll över situationen. 
Tillgångar kommer att ses över, 
för att se vilka som kan avyttras, 
kontakt med moderbolaget och 
institut kommer att tas för att 
tillföra eventuella kapitaltillskott 
för att kortsiktigt och långsiktigt 
säkerställa likviditeten i bolaget.

Strategiska risker
Risk för förlust av nuvarande 
intäktsströmmar eller försämra
de framtida intäktsmöjligheter 
på grund av förändrade mark
nadsförutsättningar, till exempel 
försämrad konjunktur, ökad 
konkurrens, affärshämmande 
lagar/regler eller andra externa 
faktorer som negativt påver
kar Aktieinvests affärsmodell. 
Strategisk risk omfattar även 
risken för att externa parter 
negativt påverkar Aktieinvests 
varumärke. Inom strategisk risk 
inryms även styrelsens, VDs och 
ledningens ansvar att planera, 
organisera, följa upp och kont
rollera verksamheten.  

Risknivån ska 
vara låg och 
bolaget ska sä-
kerställa en hög 
intern kontroll.
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Verksamhet och ägarförhållanden
Aktieinvest Fonder AB ägs av 
holdingbolaget Aktieinvest 
FK Holding AB, som ägs av 
Aktiespararnas Serviceaktie
bolag, vilket i sin tur är helägt 
av Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund.

Aktieinvest Fonder AB står 
under Finansinspektionens 
tillsyn och har sedan den 28 
maj 2014 tillstånd att bedriva 
fondverksamhet enligt lagen 
(2004:46) om värdepappers
fonder.

Uppdrag, mål och målgrupp
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 inves
terat i de 30 mest omsatta 
aktierna på Stockholmbör
sen (OMXS30index). ADA 
investerar i de 15 storbolag på 
Stockholmsbörsen som har 
uppvisat den högsta direkt
avkastningen de senaste tre 
åren (SIXDIV15SWGIindex). 

Fonderna tar ett tydligt äga
ransvar, i enlighet med Aktie
spararnas Ägarstyrningspolicy, 
genom att låta Aktiespararna 
rösta på bolagsstämmorna 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 
och Handelsbanken.  

Verksamhetens utveckling
Fondbolaget har sedan den 
1 juli 2014 förvaltat fonden 
Aktiespararna Topp Sverige. 
I oktober 2016 startades även 
den nya fonden Aktiespararna 
Direktavkastning. Den nya 
fonden har fått ett väldigt posi
tivt bemötande med artiklar i 
såväl Dagens Industri, Privata 
affärer, Aktiespararen och hos 
nätmäklare. 

I december månad hade 
Dagens Industri en artikel på 
två helsidor i papperstidningen 
om det index som fonden följer. 
Tidningen lyfte där fram den 
fina avkastningshistoriken 
som indexet haft, jämfört med 
andra kända sverigeindex, 
vilket gett ett positivt genom
slag för fonden i form av starka 
inflöden. 

Fondens låga avgift i kombination 
med dess inriktning verkar 
fylla ett behov som var efter
frågat på fondmarknaden. Att 
fonden, som värdepappersfond 

(UCITS), dessutom är valbar 
hos Pensionsmyndig heten i 
premiepensionen gör den än 
mer unik. 

Det råder stor konkurrens 
och prispress i branschen 
vilket i sig gör att storleken på 
förvaltat kapital och utbudet 
av fonder blir än mer betydan
de för bolagets utveckling. 

Fondbolaget har idag två 
heltidsanställda personer, en 
förvaltare, tillika vd, och en 
administrativ chef. Bolaget har 
outsourcat compliance och 
riskfunktionen.  

Ekonomi
Per den sista december 2016 
uppgick Aktiespararna Topp 
Sveriges förmögenhet till 2 364 
(2 249) MSEK och det totala 
nettoflödet under året blev –77 
(–114) MSEK, varav –55 (–4) 
MSEK från Pensionsmyndig
heten. 

Aktiespararna Direktavkast
nings förmögenhet uppgick till 
147 MSEK och nettoflödet till 
143 MSEK varav 34 MSEK från 
Pensionsmyndigheten. 

ATS avkastning uppgick 
till 9,2 (1,9) procent samtidigt 
som dess jämförelseindex, 
OMXS30, visade en avkastning 
om 4,9 (–1,2) procent. 

Skillnaden förklaras främst 
av aktieutdelningarna som in

Aktieinvest Fonder AB 
– indexfonder med ett aktivt ägaransvar

Aktieinvest Fonder
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Sparande i en aktiefond innebär 
en marknadsrisk, då  kursen 
på de aktier som ingår i fonden 
varierar. Denna risk reduceras 
i en fond genom diversifiering. 
Detta då fonden äger aktier i 
flera bolag vilket samman taget 
normalt reducerar fondens 
kursvariationer.

Aktiemarknaden kan uppvi
sa relativt stora variationer 
avseende kursutvecklingen. En 
placering i en fond bör där
för betraktas som långsiktig. 
Historisk avkastning är ingen 
garanti för framtida avkastning. 
De pengar som placeras i en 
fond kan både öka och minska 
i värde och det är inte säkert att 
du får tillbaka hela det insatta 
kapitalet.

Bolaget definierar marknads
risken genom att beräkna 
total risk och nyckeltalet 
(standardavvikelsen) visar hur 
mycket fondens avkastning i 
snitt har avvikit från sin medel

avkastning. Ett högt värde 
innebär 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 sambandet mellan risk och 
möjlig avkastning.

Sparande i fonder innebär även en 
likviditetsrisk, vilket innebär 
risken för att en fond vid extre
ma förhållanden på aktiemark
naderna inte skulle kunna sätta 
in och ta ut tillgångar ur fonden 
inom utsatt tid. Då bolagets 
fonder investerar i aktier på 
Stockholmsbörsen med god 
omsättning anses likviditets
risken vara begränsad.

Ytterligare en risk av intresse 
för placeraren är den aktiva 
risken som visar hur mycket 
fonden historiskt sett har av
vikit från sitt jämförelseindex. 
Historiskt har fonderna följt sitt 
jämförelseindex väl.  

dexet normalt inte justeras för. 
Avkastningen för OMXS30GI, 
som inkluderar utdelningar, 
uppgick till 9,4 (2,2) procent. 

Avkastningen för ADA 
uppgick till 4,5 procent från 
det att fonden startades den 
3 oktober 2016. Motsvarande 
period uppvisade jämförelse
indexet SIXDIV15SWGI en 
avkastning om 4,6 procent. 
Sett över helåret gick SIX
DIV15SWGI upp med 15,3 
procent.

Årlig avgift, exklusive cour
tage för ATS uppgick till 0,31 
(0,31) procent och för ADA till 
0,30 procent. 

ATS TotalKostnadsAndel 
(TKA) uppgick till 0,32 (0,31) 
procent. ATS ”tracking error” 
mot OMXS30GI uppgick till 
0,1 (0,1) procent. Nyckeltalet 
anger hur mycket fondens av
kastning historiskt har avvikit 
från sitt jämförelseindex, och 
baseras på två års månads
avkastningar omräknade på 
helårsbasis.

Fondbolaget hade under året 
förvaltningsintäkter om 6 546 
(7 292) TKR. Efter avdrag för 
ersättning till distributörer 
kom förvaltningsintäkterna 
att summeras till 4 381 (4 848) 
TKR. 

Totala intäkter kom därmed 
att hamna på 4 381 (4 848) 
TKR för helåret. Rörelsekost
naderna uppgick till 3 801 
(3 231) TKR. 

Rörelseresultatet före bok
slutsdispositioner och skatt 
uppgick till 577 (1 617) TKR. 
Årets resultat uppgick till 450 
(1 261) TKR. 

Balansomslutningen upp
gick till 3 894 (4 313) TKR och 
det egna kapitalet uppgick till 
2 477 (2 028) TKR. Soliditeten 
uppgick till 64 (47) procent.  

Aktieinvest Fonder 
– Risker och riskhantering
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Koncernens resultaträkning 
Belopp i tusen kronor Not 2016 2015

RÖRELSENS INTÄKTER 1,2
Medlemsavgifter 27 096 24 768
Nettoomsättning 1, 2 79 137 81 187
Övriga intäkter, bidrag 0 125
Summa rörelsens intäkter 106 233 106 080

RÖRELSEKOSTNADER 2
Produktionskostnader –1 681 –1 346
Övriga externa kostnader 4,5 –59 652 –56 556
Personalkostnader 6 –52 392 –53 677
Systemkostnader 7 –4 638 –952
Avskrivningar på anläggningstillgångar 11 –4 924 –4 235
Avskrivningar på finansiella leasingavtal 12 –54 –150
Summa rörelsens kostnader –123 340 –116 916

Rörelseresultat –17 107 –10 836

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

8 24 356 18 900

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 52 83
Räntekostnader och liknande resultatposter –17 0
Summa finansiella poster 24 390 18 983

Resultat efter finansiella poster 7 283 8 147

Skatt på årets resultat 10 –74 –1 906

ÅRETS RESULTAT 7 209 6 241
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Koncernens balansräkning 
Belopp i tusen kronor Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 11
Balanserade utgifter för system 21 696 21 151

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 12 1 273 2 100

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i intresseföretag 14 50 50
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 72 876 77 655
Summa anläggningstillgångar 95 896 100 956

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 16 11 582 10 937

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 423 4 053
Övriga fordringar 3 277 3 154
Skattefordran 1 412 597
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 4 874 4 747
Summa kortfristiga fordringar 13 986 12 551

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 6 012 8 010
Kassa och bank 18 58 286 53 143
Summa kortfristiga placeringar 64 298 61 153
Summa omsättningstillgångar 89 866 84 641

Summa tillgångar 185 762 185 597

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Fond för utvecklingsutgifter 4 730 0
Ändamålsbestämda medel 5 890 7 390
Balanserat resultat 123 246 121 735
Årets resultat 7 209 6 241
Summa eget kapital 141 075 135 366

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatteskuld 19 1 878 1 960
Ständiga medlemmar 20 7 000 7 292
Summa avsättningar 8 878 9 252

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Treårsmedlemskap 21 1 289 1041
Skuld leasegivare 12 24 73
Summa långfristiga skulder 1 313 1 114

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 2 041 7 190
Skatteskulder 0 637
Övriga  skulder 8 065 8 242
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 24 340 23 649
Skuld leasegivare 12 49 147
Summa kortfristiga skulder 34 496 39 865

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 185 762 185 597
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Rapport över förändringar i eget kapital 
Belopp i tusen kronor Utvecklings-

utgifter
Ändamåls-

bestämda medel
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Totalt

Ingående balans 2016-01-01 7 390 121 735 6 241 135 366
Fond för utvecklingsutgifter 4 730 –4 730 0
Vinstdisposition 6 241 –6 241 0
Under året återförda belopp –1 500 –1 500
Årets resultat 7 209 7 209
Utgående balans 2016-12-31 4 730 5 890 123 246 7 209 141 075

ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL
Fond Resursfond Riskfond Stipendiefond Utbildningsfond

Ingående balans 2016-01-01 4 000 1 684 93 1 613
Omföring medel –4 000 4 000
Under året återförda belopp –1 500
Utgående balans 2016-12-31 0 1 684 93 4 113

Fond för utvecklingsutgifter avser eget utvecklingsarbete avseende immateriella tillgångar.

Riskfonden (1 684 tusen kronor) är avsedd att finansiera juridiska utredningar och processer av principiell betydelse för förbundet och 
dess medlemmar. Förbundsstyrelsen beslutar om fondens användning.

Under året har 4 000 tusen kronor flyttats från resursfonden till utbildningsfonden.

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

Utbildningsfondens syfte är att bidra till att öka kunskapen bland svenska ungdomar om privatekonomi och enskilt  
aktiesparande.
Den del som förfaller under 2016, 1 500 (1 000) tusen kronor, 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
Belopp i tusen kronor Not 2016 2015

RÖRELSEINTÄKTER 3
Medlemsavgifter 2 27 096 24 768
Bidrag 0 125
Nettoomsättning 1 5 172 5 831
Summa rörelseintäkter 32 268 30 724

RÖRELSEKOSTNADER 3
Övriga externa kostnader 4,5 –20 453 –19 135
Personalkostnader 6 –12 297 –11 699
Avskrivningar på finansiella leasingavtal 12 –54 –54
Summa rörelsekostnader –32 804 –30 888

Rörelseresultat –536 –164

FINANSIELLA POSTER
Resultat från övriga värdepapper och fonder 
som är anläggningstillgångar

8 6 981 4 487

Räntekostnader 0 0
Övriga finansiella intäkter 9 47 78

Resultat efter finansiella poster 6 491 4 401

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Lämnade koncernbidrag –7 126 0

Skatt på årets resultat 10 0 –1 022

ÅRETS RESULTAT –635 3 379
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Förbundets balansräkning
Belopp i tusen kronor Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för CRM-system 11 859 134

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 12 73 122

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 13 11 616 11 616
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 20 077 23 531
Summa anläggningstillgångar 32 625 35 403

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 359 329
Aktuella Skattefordringar 146 0
Fordran koncernföretag 20 14
Övriga fordringar 712 10
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 1 121 1 190
Summa kortfristiga fordringar 2 358 1 543

Kassa och bank 18 14 146 14 521

Summa omsättningstillgångar 16 504 16 064

Summa tillgångar 49 130 51 467

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Ändamålsbestämda medel 5 890 7 390
Balanserat resultat 5 640 2 261
Årets resultat -635 3 379
Summa eget kapital 10 895 13 030

AVSÄTTNINGAR
Ständiga medlemmar 20 7 000 7 292
Summa avsättningar 7 000 7 292

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Treårsmedlemskap 21 1 289 1041
Skuld leasegivare 12 24 73
Summa långfristiga skulder 1 313 1 114

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 952 717
Skulder till koncernföretag 10 798 11 777
Skatteskulder 0 303
Övriga skulder 3 784 3 339
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 14 339 13 846
Skuld leasegivare 12 49 49
Summa kortfristiga skulder 29 922 30 031

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 49 130 51 467
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Rapport över förändringar i eget kapital 
Belopp i tusen kronor Ändamåls-

bestämda medel
Balanserat 

resultat
Årets resultat Totalt

Ingående balans 2016-01-01 7 390 2 261 3 379 13 030
Vinstdisposition 3 379 –3 379 0
Under året återförda belopp –1 500 –1 500
Årets resultat –635 –635
Utgående balans 2016-12-31 5 890 5 640 –635 10 895

ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL
Fond Resursfond Riskfond Stipendiefond Utbildningsfond

Ingående balans 2016-01-01 4 000 1 684 93 1 613
Omföring medel –4 000 4 000
Under året återförda belopp 0 0 –1 500
Utgående balans 2016-12-31 0 1 684 93 4 113

Riskfonden (1 684 tusen kronor) är avsedd att finansiera juridiska utredningar och processer av principiell betydelse  
för förbundet och dess medlemmar. Förbundsstyrelsen beslutar om fondens användning.

Under året har 4 000 tusen kronor flyttats från resursfonden till utbildningsfonden.

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

Utbildningsfondens syfte är att bidra till att öka kunskapen bland svenska ungdomar om privatekonomi och enskilt  
aktiesparande.
Den del som förfaller under 2016, 1 500 (1 000) tusen kronor, 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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Kassaflödesanalys
Koncernen Förbundet

Belopp i tusen kronor 2016 2015 2016 2015
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 7 283 8 147 6 491 4 401

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 
Av- och nedskrivningar 6 312 4 386 49 34
Lämnat koncernbidrag –7 126 0
Realisationsresultat –21 667 –15 008 –6 752 –3 835
Förändringar i avsättningar –374 –1 214 –292 –1 055
Betald/återbetald skatt –1 526 112 –1 133 285
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapitalet

–9 972 –3 577 –8 762 –170

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av varulager –645 –94 – –
Ökning/minskning av fordringar 1 378 4 348 15 36
Förändring kortfristiga skulder –4 733 7 637 205 3 918

Kassaflöde från den löpande verksamheten –13 972 8 314 –8 542 3 784

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv materiella anläggningstillgångar –197 –465 – –
Förvärv immateriella anläggningstillgångar –5 981 –6 201 –725 –134
Förvärv  finansiella anläggningstillgångar –53 603 –32 157 –16 403 –8 428
Försäljning anläggningstillgångar 80 197 55 177 26 609 18 109

Kassaflöde från investeringsverksamheten 20 416 16 354 9 468 9 547

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring långfristiga skulder 199 –133 199 6
Utbetalning ändamålsbestämda medel –1 500 –998 –1 500 –1 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –1 301 –1 131 –1 301 –994

Årets kassaflöde 5 143 23 537 –375 12 337
Likvida medel vid årets ingång 53 143 29 606 14 521 2 184
Likvida medel vid årets utgång 58 286 53 143 14 146 14 521

Förändring likvida medel * 5 143 23 537 -375 12 337
* Likvida medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden.



SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND 2016   37

Redovisningsprinciper 
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1, 
 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).   
    
Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår förutom Förbundet de helägda dotterbolagen Aktiespararnas Servi
ce AB och Aktiespararnas Intresse AB, dotter dotterbolagen Aktieinvest FK AB, BörsNM AB och 
Deponova AB, Aktieinvest FK Holding AB samt Aktieinvest Fonder AB.  Koncernredovisningen 
har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att koncernens eget kapital omfattar För
bundets eget kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvstid
punkten. Koncernens obeskattade reserver uppdelas och redovisas dels som eget kapital, dels som 
uppskjuten skatteskuld.      

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

Övriga redovisningsprinciper

Intäktsredovisning

Medlemsavgifter
Medlemsavgifterna periodiseras över den period som medlemsinbetalningarna avser. 
Den del av betalningarna som avser framtida perioder redovisas som förutbetald intäkt i 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.      

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

Övriga intäkter
Bidrag om 0 tkr (125 tkr) från Konsumentverket.       
  

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

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

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

Kundfordringarna i Aktieinvest är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller 
fastställbara betalningar och som inte noteras på en aktiv marknad. 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 fondlikvidfordringar.     

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

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

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

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

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

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

Följande avskrivningstider tillämpas:

Tilläggsupplysningar

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

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

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

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

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

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

* Hyresintäkter avser uthyrning av lokaler i andra hand.

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2016 2015 2016 2015
Aktieträffar /övrigt 3 593 1 732 3 802 4 633
Hyresintäkter * 0 0 1 370 1 198
Media (tidning, webb, analysguide) 9 789 11 707 0 0
Utbildning o Event 18 512 15 320 0 0
Aktiehandel (AIV) 42 862 45 315 0 0
Ränteintäkter (AIV) 0 568 0 0
Börs SM (tävling) 0 1 697 0 0
Aktieinvest fonder 4 381 4 848 0 0
Summa nettoomsättning 79 137 81 187 5 172 5 831

Hyresavtal 2016 2015 2016 2015
Ska betalas inom 1 år 1 518 1 644
Ska betalas inom 2–5 år 1 898 6 136
Efter 5 år –
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Not 2. Fördelning av rörelsens intäkter och kostnader 
  samt resultat efter finansiella poster
Förbundets, Servicebolagets, Börs-NM:s, Aktieinvest FK Holding koncernen, Aktieinvestkoncernens och Intressebolagets 
rörelseintäkter och rörelsekostnader samt resultat efter finansiella poster fördelar sig på följande verksamhetsområden.

Belopp i tusen kronor 2016 2015
Medlemsavgifter 27 096 24 768
Övriga intäkter 864 1 857
Summa 27 960 26 625

Marknadsbevakning –5 748 –4 895

Information/utbildning/annons 
Intäkter 31 030 27 027
Kostnader –40 397 –38 208
Summa –9 367 –11 181

Aktieinvestkoncernen
Rörelseintäkter 42 862 45 315
Ränteintäkter 0 568
Kostnader –43 397 –42 655
Kostnader för systemutveckling –528 –952
Summa –1 063 2 276

Aktieinvest Holding koncernen
Intäkter 4 381 4 848
Kostnader –3 801 –3 231
Rörelseresultat 580 1 617
Ränteintäkter –4 1
Resultat efter finansiella poster 576 1 618

Intressebolaget AB
Intäkter 0 0
Kostnader –8 –8
Rörelseresultat –8 –8
Finansiella intäkter/kostnader 22 11
Resultat efter finansiella poster 15 3

Börs–NM
Intäkter 0 1 697
Kostnader 110 –1 427
Rörelseresultat 110 270
Ränteintäkter 0 0
Resultat efter finansiella poster 110 270

Övriga kostnader
SARF/SAB–organisation –6 460 –8 037
Administration –12 202 –9 599
Marknadsföring 0 –1 755
Medlemsservice/kundservice –6 045 –6 029
Summa övriga kostnader –24 708 –25 420

Avskrivningar –4 924 –120

Rörelseresultat –17 107 –10 836
Finansiellt netto 24 390 18 983

Resultat efter finansiella poster 7 283 8 147
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Not 3. Försäljning och inköp mellan koncernföretag
Förbundet

Belopp i tusen kronor 2016 2015
Försäljning inom koncernen 5 167 2 563
Inköp inom koncernen 5 167 855

Arvode och kostnadsersättning Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2016 2015 2016 2015
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag 459 381 100 80
Andra uppdrag (avser ersättning för fristående rådgivning) 174 138 70 82

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2016 2015 2016 2015
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal 545 885 361 702

Framtida minimileaseavgifter avseende ej Koncernen Förbundet
uppsägningsbara operationella leasingavtal 2016 2015 2016 2015
Ska betalas inom 1 år 480 466 335 283
Ska betalas inom 2–5 år 1 178 728 911 478
Efter 5 år – – – –

Not 4. Information angående ersättning till revisorer

Not 5. Operationella leasingavtal

Hyreskontrakt lokaler

Hyreskostnaderna för förbundet uppgår till 1 675 (1 675) tusen kronor. Koncernens hyreskostnader 
uppgår till 4 461 (2 890) tusen kronor. Koncernens hyresavtal löper fram till och med den 31 mars 2019. 
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Ersättning till styrelse, vd och ledande befattningshavare
Till styrelsens ordförande samt ledamöter i förbundets styrelse utgår arvode enligt årskongressens 
beslut. Förbundets valberedning framlägger förslag till årskongressen. Särskilt arvode utgår för kom
mittéarbete enligt tidigare kongressbeslut med 1 800 kronor för hel och 900 kronor för halvdag. För 
ordförande i kommittéerna tillkommer dessutom ett årsarvode på maximalt 10 000 kronor.

Lön och andra anställningsvillkor för vd förhandlas fram av den av förbundsstyrelsen utsedda ersätt
ningskommittén. Det slutliga beslutet om vd:s lön och anställningsvillkor fattas av förbunds styrelsen.

Övriga ledande befattningshavare som ingår i redovisningen nedan utgörs av de personer som ingår i kon
cernens ledningsgrupp. 

Lönesättning och andra anställningsvillkor för ledningsgruppen sker efter individuella förhandling
ar med vd. Alla ersättningsvillkor måste godkännas av ersättningskommittén.

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

Slutligt beslut tas i Aktieinvests styrelse. Årskongressen beslöt att ett arvode om totalt 530 (530) 
tusen kronor skulle utgå till förbundsstyrelsen, med rätt att inom sig fördela beloppet.

Utöver styrelsearvode har vissa styrelseledamöter erhållit arvode för arbete i styrelsens kommittér, 
styrelsearbete i Aktieinvest FK AB och till en ledamot ett särskilt arvode  för ledning av marknads
bevakningen under perioden februari till september. Alla arvoden framgår av en tabell nedan.

2016 beslöts vid årsstämman i Servicebolaget att förbundsstyrelsen även skulle utgöra Servicebolagets 
styrelse.  Något arvode utöver det som kongressen beslutat för styrelsearbetet i förbundet utgår inte. 

Till styrelsen i Aktieinvest FK AB har under året utgått ett arvode om totalt 300 (375) tusen kronor, 
varav styrelsens ordförande Carl Johan Högbom erhållit 100 (175) tusen kronor. 

Till förbundets och Servicebolagets verkställande direktör, Joacim Olsson har utgått lön om totalt 
374 (0) tusen kronor, Carl Rosén 330 (1 297) tusen kronor och Ola Jansson 712 tusen kronor. För vd 
är uppsägningstiden 6 månader och för förbundet är uppsägningstiden 12 månader.  

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

Till vd i Aktieinvest FK, Therese Lundstedt, har under året utgått lön om sammanlagt 853 (853) tu
sen kronor. För vd finns också pensionsutfästelse motsvarande vad som ryms inom ramen för allmän 
pensionsplan (ITP). För vd är den ömsesidiga uppsägningstiden 6 månader. 

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2016 2015 2016 2015
Medelantal anställda 67 70 15 21
– varav kvinnor 35 36 9 13
– varav män 32 34 6 8
Ledande befattningshavare
Totalt 10 10 5 5
– varav kvinnor 3 5 2 2
– varav män 7 5 3 3

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
Styrelse, vd och övriga ledande befattningshavare 8 395 8 387 1) 3 360 2 864
Övriga anställda 26 358 27 232 5 043 5 501
Summa löner 34 753 35 619 8 403 8 365

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER
Sociala avgifter 10 871 10 720 2 575 2 205
Pensionskostnader 4 232 5 752 1 106 998
Löneskatt och övriga personalkostnader 2 536 1 586 213 372
Summa personalkostnader 52 392 53 677 12 297 11 940
* Kostnader inklusive sociala avgifter, pensioner, löneskatter

1) Kostnad för ledande befattningshavare har fördelats mellan Förbundet och Servicebolaget. Kostnadsökningen för Förbundet mellan 2016 och 2015, 
495 tkr motsvarats av en kostnadssänkning för Servicebolaget på 511 tkr. Hade den konsult som nu upprätthåller ekonomichefsbefattningen varit 
anställd, så hade lönebeloppet ovan för 2016 ökat med ca 500 tkr för Förbundet och Servicebolaget sammantaget.

Not 6. Anställda och personalkostnader*
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Koncernen 2016 

Ersättningar till styrelseledamöter 2017/2016:

Belopp i kronor 1)Styrelsearvode
Förbundet/

Servicebolaget
2)Kommitté-

arvoden
3)AIV-

arvoden
4)Övriga
arvoden

Resekostnader 
och andra 
kostnads-

ersättningar

Total
ersättning

Styrelsen
Göran Gezelius, ordförande                                                                      200 000 25 790 225 790
Thomas Ahlandsberg 25 000 8 400 50 000 24 750 108 150
Cecilia Gunne 25 000 10 000 35 000
Kerstin Hällgren 25 000 26 500 64 854 116 354
Carl Johan Högbom                                                                       75 000 100 000 5 326 180 326
Johan Janson 25 000 21 800 46 800
Lars Milberg 55 000 23 400 50 000 200 000 29 446 357 846
Johanna Petersson 25 000 25 000
Magnus Oskarsson 25 000 25 000
Ulrika Sandborg 25 000 14 400 1 058 40 458
Per Westerberg 25 000 1 500 26 500

530 000 104 500 200 000 200 000 152 724 1 187 224

*Beloppet avser ersättning till Carl Rosen under hela hans anställningstid 2016, vilket var 1 januari till och med 31 mars.

Ersättningar till styrelseledamöter 2016/2015:

Belopp i kronor Styrelsearvode
Förbundet/

Servicebolaget
Kommitté-

arvoden
AIV-

arvoden
Övriga 

arvoden
Total

ersättning
Styrelsen
Göran Gezelius, ordförande                                                                      230 000 230 000
Thomas Ahlandsberg 25 000 7 500 50 000 82 500
Cecilia Gunne 25 000 25 000
Kerstin Hällgren 25 000 12 750 37 750
Carl Johan Högbom                                                                       75 000 175 000 250 000
Johan Janson 25 000 25 000
Lars Milberg 25 000 3 000 50 000 78 000
Johanna Petersson 25 000 25 000
Magnus Oskarsson 25 000 25 000
Ulrika Sandborg 25 000 25 000
Per Löjdquist 25 000 25 000

530 000 23 250 275 000 828 250

1) Beloppen avser verksamhetsåret 2017/2016. 
Utbetalning sker efter årskongressen 2017. 
Styrelseledamöter med egen näringsverksamhet i form av styrelseuppdrag kan fakturera sina arvoden plus sociala avgifter och moms.
Arvodena fördelas lika mellan servicebolaget och förbundet.

2) Arvodesbeloppen 2017/2016 inkluderar ordförandearvoden, 10 000 kronor/kommitté, vilke inte utgick under 2016/2015. Totalt belastas 2017/2016 med 
45 000 kronor i ordförandearvoden. Kommittéledamöter rekvirerade i mindre omfattning sammanträdesarvoden under 2016/2015. Vissa kommittéledamöter 
har också släpat med fakturering av kommittéarvoden, varför vissa sammaträdesarvoden som avser 2016/2015 kommer att belasta 2017/2016.

3) AIVs arvoden avser verksamhetsåret 1 juli 2016–30 juni 2017, ersättningen utbetalas i efterskott.

4) Styrelseledamot Lars Milberg har under tiden 15 februari–30 september skött de uppgifter tidigare vd Carl Rosén utförde avseende Marknads-
bevakning. Lars Milberg har fakturerat arvode på 200 000 kronor plus sociala kostnader, totalt 262 840 kronor plus moms.

Not 7. Systemkostnader

För 2016 har utgifter för IT-stöd i Aktieinvest 528 (952) tusen kronor kostnadsförts. 
Systemkostnaderna inkluderar webbprojektkostnader om 3 837 tusen kronor.     

2016 2015
Vd              Lön    Pension Total 

ersättning
Lön    Pension    Total 

ersättning

Joacim Olsson, 1 oktober–31 december                   374 000 79 939 453 939    
Ola Jansson tf, 15 februari–30 september              712 500 186 765 899 265    
Carl Rosén, 1 januari–14 februari*                               330 000 52 744 382 744  1 297 583 371 783 1 669 366

1 416 500 319 448 1 735 948 1 297 583 371 783 1 669 366
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Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2016 2015 2016 2015
Utdelning på placerings– och bevakningsportföljen 2 540 3 752 228 652
Realiserade vinster på försäljning av värdepapper 22 777 16 145 7 201 4 272
Realiserade förluster på försäljning av värdepapper –961 –997 –449 –437
Summa övriga värdepapper 24 356 18 900 6 981 4 487

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2016 2015 2016 2015
Ränteintäkter 9 17 4 12
Övriga finansiella intäkter 43 66 43 66
Summa övriga ränteintäkter 52 83 47 78

Koncernen Förbundet*
Belopp i tusen kronor 2016 2015 2016 2015
Aktuell skatt 155 2 066 0 1 022
Uppskjuten skatt –82 –160 0 0

74 1 906 0 1 022

Redovisat resultat före skatt 7 283 8 147 –635 4 401
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats 22 % 1 602 1 792 –140 968

Skatteeffekt av
Tillkommande poster
     Övriga ej avdrag kost 26 46 3 0
     Övriga poster 19 19 19 18
     Ej skattepliktig verksamhet netto 0 36 118 36
Avgående poster
      Ej skattepliktiga intäkter –3 –136 0 0
      Skattemässigt underskott –1 570 149 0 0
Redovisad skatt 74 1 906 0 1 022

Effektiv skattesats 1 % 23 % 0 % 23 %

Not 8. Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar

Not 9. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

Not 10. Skatt på årets resultat

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

* Förbundet är skattepliktigt endast för resultat från kapitalförvaltning. Dotterbolaget Aktieinvest är i sin helhet skattepliktig för hela sin verksamhet. 
Aktiespararna Service AB redovisar ett resultat om 8 389 tusen kronor före skatt. Företaget har nyttjat tidigare redovisade förlustavdrag.   
   
Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör för år 2016, 22 % (22 % för år 2015).

Uppskjuten skatteintäkt avser skatt vid eliminering av förändringar obeskattade reserver.
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Not 11. Immateriella anläggningstillgångar 

Anskaffningsvärdet av depåhanteringssystemet i Aktieinvest uppgick per 2016-12-31 till 52 492 tusen kronor, och ackumulerade avskrivningar till 
34 363 tusen kronor. Förbundet har investerat 725 tkr under 2016 som avser kostnader för CRM-system, inga avskrivningar är ännu gjorda.  
  
Den ekonomiska nyttjande perioden för immateriella tillgångar avseende utvecklingsarbeten är bedömd till tio år.

Utrangeringen inkluderas i systemkostnader. 

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

Finansiella leasingavtal avseende Förbundet och koncernen avser bilar.

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

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
BALANSERADE UTGIFTER FÖR SYSTEM
Ingående anskaffningsvärde 55 515 49 314 134
Inköp, depåhanteringssystem och CRM 5 981 6 201 725 134
Utgående ackumulerade anskaffningar 61 496 55 515 859 134

Ingående avskrivningar 34 363 30 875
Utrangeringar 3 837
Årets avskrivningar 1 600 3 488
Utgående ackumulerade avskrivningar 39 800 34 363

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 21 696 21 152 859 134

Finansiella leasingavtal Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2016 2015 2016 2015
Anskaffningsvärde 370 370 156 156
Avskrivning –199 –150 –83 –34
Utgående redovisat värde 171 220 73 122

Framtida minimileaseavgifter avseende ej  
uppsägningsbara finansiella leasingavtal 2016 2015 2016 2015
Ska betalas inom 1 år 49 147 49 49
Ska betalas inom 2–5 år 24 73 24 73

Not 12. Materiella anläggningstillgångar
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
Ingående anskaffningsvärde 6 694 6 361 220
Finansiell leasing 0 220 220
Inköp 197 465
Försäljningar och utrangeringar 0 –352
Utgående ackumulerade anskaffningar 6 891 6 694 220 220

Ingående avskrivningar 4 594 3 066 98 49
Försäljningar och utrangeringar –211
Omklassificering 148 992
Årets avskrivningar 876 747 49 49
Utgående ackumulerade avskrivningar 5 618 4 594 147 98

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 1 273 2 100 73 122
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Not 13. Andelar i koncernföretag

Företagsöversikt 2016

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

Aktieinvest FK AB

Aktiespararna Service AB

Deponova AB 
Ingen verksamhet

Börs SM AB 
Ägarandel 50 %

Stiftelsen 
aktiefrämjandet

Börs SM 2002 AB 
Likviderat december 2008

Aktiespararnas Intresse AB

Aktieinvest FK Holding AB

Börs NM AB

Aktieinvest Fonder AB

Förbundets aktier i Servicebolaget och Aktiespararnas Intresse AB

Belopp i tusen kronor 2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden 11 616 11 616
Utgående ackumulerade anskaffningar 11 616 11 616

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 11 616 11 616

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Aktiespararnas Service AB
Org. nr: 556193–7078
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2016-12-31 2015-12-31
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 10 000 10 000
Bokfört värde 11 516 11 516
Eget kapital 105 268 96 989
Resultat 8 279 –151

Aktiespararnas Intresse AB
Org. nr: 556474–6039
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2016-12-31 2015-12-31
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 1 000 1 000
Bokfört värde 100 100
Eget kapital 266 255
Resultat 11 2

under likvidation
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Börs–NM AB
Org. nr: 556708–7498
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2016-12-31 2015-12-31
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 100 000 100 000
Bokfört värde 100 100
Eget kapital 436 437
Resultat 0 –3

Aktieinvest FK AB
Org. nr: 556072–2596
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2016-12-31 2015-12-31
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 275 000 200 000
Bokfört värde 22 006 14 506
Eget kapital 49 588 42 747
Resultat –716 2 318

Aktieinvest Fonder AB
Org nr: 556401–2978
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2016-12-31 2015-12-31
Kapitalandel 100% 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 12 500 12 500
Bokfört värde 1 250 1 250
Eget kapital 2 477 2 027
Resultat 450 480

Aktieinvest FK Holding AB
Org. nr. 556918–4822
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2016-12-31 2015-12-31
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 1 000 1 000
Bokfört värde 50 50
Eget kapital 1 103 1 104
Resultat –1 780

Deponova AB
Org nr: 556576–4155
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2016-12-31 2015-12-31
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 1 000 1 000
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Not 14. Andelar i intresseföretag

Not 15. Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
Koncernens aktier i Börs–SM AB 2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden 50 50
Utgående ackumulerade anskaffningar 50 50

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 50 50

Börs–SM AB
Org nr: 556502–9088
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2016-12-31 2015-12-31
Kapitalandel 50 % 50 %
Rösträttsandel 50 % 50 %
Antal andelar 500 500
Bokfört värde 50 50
Eget kapital 437 437
Årets resultat 0 –3

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde 77 655 85 527 23 531 29 377
Försäljningar –58 382 –40 029 –19 857 –14 274
Anskaffningar 53 603 32 157 16 403 8 428
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 72 876 77 655 20 077 23 531

Förbundet
Anskaffningsvärde Marknadsvärde

Belopp i tusen kronor 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Förbundets bevakningsportfölj 1 095 1 082 3 882 3 595
Förbundets placeringsportfölj 18 839 22 306 22 423 31 748
Stipendiefond 143 143 265 256
Summa 20 077 23 531 26 570 35 599

Koncernen
Anskaffningsvärde Marknadsvärde

Belopp i tusen kronor 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Förbundets bevakningsportfölj * 1 095 1 082 3 882 3 595
Förbundets placeringsportfölj 18 839 22 306 22 423 31 748
Stipendiefond 143 143 265 256
Aktiespararnas Intresse AB:s aktieinnehav 173 173 411 640
Aktiespararnas Service AB:s placeringsportfölj 52 626 53 951 71 504 84 218
Summa 72 876 77 655 98 485 120 457

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

Aktiespararnas Service AB:s placeringsportfölj

Anskaffningsvärde 2016-12-31 Marknadsvärde 2016-12-31
Aktieslag Antal Tusen kronor Tusen kronor 
Investor B 3 406 466 1 160
Summa 466 1 160

Aktiefonder
Aktiespararna Topp Sverige 445 315 4 154 6 640
Aktiespararna Direktavkastning 139 952 14 219 14 624
Summa 18 373 21 264

Anskaffningsvärde 2016-12-31 Marknadsvärde 2016-12-31
Aktieslag Antal Tusen kronor Tusen kronor
Autoliv SDB 5 008 4 496 5 148
Avanza 17 658 453 6 516
Fast. Balder B 10 000 1 450 1 841
Fast. Balder PREF 5 160 1 817 1 668
Bravida 25 282 1 256 1 397
CellaVision 67 097 4 610 5 770
Doro 92 293 4 716 4 892
Ericsson B 56 130 2 675 3 003
Fenix Outdoor International B 4 746 3 000 3 204
H&M B 20 732 3 768 5 253
ICA Gruppen 10 800 2 978 3 001
Investor B 10 359 3 127 3 527
Inwido 15 000 1 427 1 418
Lundin Petroleum 20 000 2 695 3 962
Mälaråsen 10 000 1 000 1 065
Nolato B 5 240 1 187 1 378
Novo Nordisk B 5 063 2 356 1 660
Svenska Cellulosa SCA B 10 453 902 2 690
Scandi Standard 41 259 2 064 2 352
SEB A 42 675 2 730 4 078
Swedish Orphan Biovitrum 40 000 582 4 268
THQ Nordic B 2 500 50 83
Volvo B 31 311 3 287 3 332
Summa 52 626 71 504
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Not 16. Varulager 

Varulager avseende handelslager av värdepapper i Aktieinvest FK AB är värderat till lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde per balansdagen, 
med belopp 11 366 (10 685) tusen kronor. 

Förlagsprodukter i Aktiespararna Service AB är upptagna till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde, belopp 216 (252) tusen kronor.

Not 17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 19. Uppskjuten skatteskuld

Not 18. Kassa och bank

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Upplupna intäkter 2 846 1 518  99 0
Förutbetalda kostnader 2 028 3 229 1 022 1 190
Summa 4 874 4 747 1 121 1 190

Koncernen
Belopp i tusen kronor 2016-12-31 2015-12-31
Belopp vid årets ingång 1 960 2 119
Under året återförda belopp –82 –159
Summa 1 878 1 960

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Kassa 12 12 9 9
Bank 54 148 49 136 11 310 11 728
Plusgiro 3 983 3 888 2 685 2 677
Stipendiefond 143 107 143 107
Summa 58 286 53 143 14 146 14 521
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Not 20. Ständiga medlemmar

Not 21. Treårsmedlemskap

Not 22. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 24. Resultatdisposition

Koncernen Förbundet
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Belopp vid årets ingång 7 592 8 845 7 592 8 845
Nya ständiga medlemmar 397 718 397 718
Omföring medlemsintäkt –689 –1 971 –689 –1 971
Belopp vid årets utgång 7 300 7 592 7 300 7 592

Redovisas som
Avsättning 7 000 7 292 7 000 7 292
Kortfristig skuld 300 300 300 300
Summa 7 300 7 592 7 300 7 592

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Treårsmedlemskap (förfaller löpande under år 2–3) 1 289 1 041 1 289 1 041
Summa 1 289 1 041 1 289 1 041

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Upplupna semesterlöner 3 978 4 635 1 478 1 534
Upplupna arbetsgivaravgifter 410 996 –255 242
Upplupna styrelsearvoden 483 1 121 697 679
Förutbetalda medlemsavgifter 10 709 10 778 10 709 10 778
Övriga förutbetalda intäkter 0 1 763 0 0
Övriga reserveringar 8 545 4 356 1 710 613
Summa 24 340 23 649 14 339 13 846

Ändamålsbestämda medel 5 889 883
Balanserat resultat 5 639 842
Årets resultat –634 625
Summa 10 895 100

Styrelsen föreslår följande  dispositioner
Ändamålsbestämda medel 5 889 883
Balanseras i ny räkning 5 005 217
Summa 10 895 100

Koncernen Förbundet
POSTER INOM LINJEN 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Ställda säkerheter 3 239 1 498 Inga Inga
Eventualförpliktelse Inga Inga Inga Inga

Not 23. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
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