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Webben och personlig värvning 
fortsätter att stå för huvuddelen 
av nyrekryteringen. Antalet nya 
medlemmar via dessa kanaler 
har fortsatt att öka genom olika 
utvecklingsinsatser.

Vår affärsmodell som vi
sas härintill bygger på nöjda 
medlemmar som vi kan stötta 
genom att erbjuda produkter 
och tjänster som förbättrar det 
egna sparandet. Tack vare våra 
kanalers stora räckvidd kan vi 
sälja utrymme till annonsörer 
och företag som vill visa sina 
produkter i tidningen, på sajten, 
på träffar och möten. Opinions
arbetet stärker organisationens 
budskap och skapar intresse för 
människor att bli medlemmar. Så 
skapas en god cirkel som måste 
bygga på nöjda medlemmar.

Vi vet att medlemmar rankar 
tidningen och opinionsarbetet 
som de viktigaste förmånerna 
följt av lokalavdelningarna och 
utbildning. Det är därför gläd
jande att genomförda medlem
sundersökningar ger tidning, 
sajt och marknadsbevakning 
mycket höga betyg. Det är en 
effekt av kontinuerliga för
bättringar av det redaktionella 
arbetet och ett proaktivt arbete 
vad gäller bolagsstämmobevak
ning och andra opinionsfrågor.

Ekonomin har förbättrats 
även om vi ännu inte är i mål. 
Enligt vår plan skall vi vara 

Efter 50 år av framgångsrikt arbe-
te är nu Aktiespararna så nära en 
samhällsinstitution en ideell fören-
ing kan komma. Det finns mycket 
att vara stolt över och frågan är 
hur Sverige sett ut utan oss? 

Skulle vi överhuvudtaget ha några 
aktier att placera i om lönta
garfonderna genomförts på 
1980talet? Skulle Volvo idag 
vara ett dotterbolag till franska 
staten? Ja, det kunde faktiskt 
blivit fallet om inte vi stoppat 
dessa märkliga initiativ. Listan 
på händelser där vi spelat en 
stor roll är lång men då glöm
mer vi ändå det viktigaste med 
Aktie spararna.

När förbundet startades 1966 
fanns det cirka 250 000 aktie
ägare i Sverige, idag äger cirka 
1,3 miljoner svenskar aktier 
direkt, uppemot 5,5 miljoner 
äger aktier via fonder och 7,5 
miljoner äger aktier via sitt 
pensionssparande. Det innebär 
att den absoluta majoriteten av 
Sveriges befolkning har kunnat 
njuta frukterna av ett långsik
tigt aktiesparande. Miljontals 
svenskar har kunnat finansiera 
ett bättre boende, hjälpa barnen 
finansiellt eller unnat sig någon 
form av guldkant på tillvaron. 

Samtidigt och som en följd av 
det breda ägandet har förut
sättningar för ett av världens 
mest dynamiska näringsliv 
skapats. Hundratusentals jobb 
har tillkommit i börsnoterade 
svenska börsbolag och nya 
branscher har lagts till gamla 
svenska paradgrenar. Det breda 
aktieägandet och Aktiesparar
na är helt unikt i hela världen 
och de tiotusentals som under 
de här 50 åren lagt sin egen tid 
för förbundet och dess medlem
mar är definitivt värda att fira. 
Grattis och tack till de tiotusen

tals frivilliga som givit sin tid 
till Aktiespararna under de 50 
gångna åren.

Strategin bär frukt
Redan i början på 2000talet tog 
Aktiespararnas kongress beslut 
om att också hjälpa fondsparare 
men först 2012 började vi arbeta 
efter detta kongressbeslut. Se
dan gammalt har vi ett oslagbart 
erbjudande till direktaktieägare 
och de senaste åren har vi blivit 
nästan lika vassa på fonder och 
aktiesparande i pensionslös
ningar. Vi har utvecklat den 
världsunika tjänsten Fondväl
jaren, introducerat fri skatte 
och juridisk rådgivning för alla 
aktiesparformer och dessutom 
rullat ut vårt breda utbildnings
koncept ”Miljonär som pensi
onär” som vänder sig både till 
äldre och yngre sparare.

Resultatet har inte låtit vänta 
på sig. Efter 13 år av nära nog 
konstant nedgång i medlemsan
talet och 330 miljoner i rörel
seförluster kan vi nu se tillbaka 
på tre år av ökning av antalet 
medlemmar. Som lägst var vi 
59 700 sommaren 2013, vid se
naste årsskiftet var vi över 69 000 
medlemmar. Fler och fler inser 
värdet av Aktiespararna, både 
när det gäller att ta hand om de 
egna besparingarna men också 
att bidra till bättre företag och 
finansprodukter i allmänhet. 

VD-kommentar

Grattis!
Webb för 
räckvidd

Opinions- 
bildning 
för räckvidd

NÖJDA MEDLEMMAR
● Tidning
● Opininsbildning
● Lokalavdelningar

● Utbildning
● Rådgivning m.m.

Aktieinvest
Aktieinvest Fonder
Hitta Kursvinnare
Resor
Utbildningar
Böcker

Aktiespararen
Analysguiden
Webb
Event
Investerarregister
Lokalavdelningar

Försäljning
av egna
produkter till
medlemmar

Försäljning
av andra
produkter i
våra kanaler

Webb för
räckvidd

Opinions-
bildning
för räckvidd

Webb för räckvidd

Opinions- 
bildning för räckvidd
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Carl Rosén, verkställande direktör

80 000 medlemmar vid utgång
en av 2017 och då skall också 
Aktiespararna visa svarta siff
ror. Trots att vi de tre senaste 
åren ökat våra intäkter från 
37,5 mkr till 52,4 mkr så går 
vi fortfarande back med drygt 
10 miljoner kronor räknat 
som resultat efter finansnetto 
exklusive reavinster. Koncer
nen, inräknat Aktieinvest och 
Aktieinvest Fonder, visade ett 
minus 7 mkr före reavinster. 

 
På väg mot ekonomi i balans
Vi är alltså inte framme resul
tatmässigt även om koncernen 
faktiskt visade svarta siffror 
för första halvåret för första 
gången sedan ett drygt decen
nium. För Aktiespararna 

gäller fortfarande satsning på 
aktier, fonder och pensioner 
som ger nya medlemmar, effek
tiviseringar i system och inköp, 
säljsatsningar på Analysguiden 
och försäljning av utrymme i 
våra kanaler. De senaste årens 
satsningar på utbildning, resor 
och events fortsätter.

När det gäller Aktieinvest har 
ett omfattande förändringspro
gram startats under 2015. En till 
stora delar ny ledning positio
nerar Aktieinvest som det enkla 
sparalternativet. Målsättningen 
är att locka kunder från stor
bankerna och vara ett komple
ment till Nordnet och Avanza 
som redan nu lockat till sig de 
lite mer avancerade spararna. 
Aktieinvest erbjuder helt unika 

sparprodukter tack vare an
delsordersystemet.

En rad nyheter kommer 
de närmaste åren från 
Aktieinvest. Ny mobil
anpassad sajt, Mobilt 
bankid, ny profil och 
marknadsbearbetning 
är bara några av dessa. 

Till detta kommer ett 
omfattande arbete med 

att integrera koncernens system 
för medlems och kundservice 
på ett modernt sätt. Aktieinvest 
kommer också utnyttja Akties
pararnas produkter och tjänster 
i sitt erbjudande.

Aktieinvest tjänade pengar 
2015 trots stora kostnader för 
nyutveckling. De närmaste åren 
kommer resultat tyngas av stora 
investeringar men det känns 
utmärkt att vi nu utmejslat en 
tydlig strategi och att Aktiespa
rarna kan agera långsiktigt som 
en ansvarsfull ägare.

 
Lokalavdelningarna 
helt avgörande
Det faktum att Aktiespararna 
har 142 lokalavdelningar är 
helt avgörande för organisatio
nens framgång. Förankringen i 
hela Sverige ger oss en legiti
mitet både mot företag och mot 
politiker som är helt unik. Den 
demokratiska processen som 
utgår från lokalavdelningarna 
och som bygger på tät kontakt 
med kansliet i Stockholm gör 
att ledning och styrelsen alltid 
har möjlighet till diskussion 
och förankring av nya beslut.

Arbetet med det nya idéprogram
met och nya mötesformer med 
kongress vartannat år har varit 
bra exempel på detta. I arbets
grupper och möten har mer än 
350 förtroendevalda vid region 
och närområdesträffar varit 
med att utforma de nya försla
gen som läggs fram av styrelsen 
på kongressen.

Detta är min sista vdkom
mentar för Aktiespararna 
och jag vill gärna tacka alla 
medlemmar, förtroendeval
da, styrelsemedlemmar och 
kollegor som tillsammans gjort 
Aktiespararna till något att 
räkna med igen.  
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Lokalavdelningar

Levande och lokala
Aktiespararna har ett unikt 
rikstäckande nätverk för infor
mation, utbildning och erfaren
hetsutbyte på 142 platser i form 
av lokalavdelningarna. Den 
lokala närvaron och engage
manget från närmare 900 ideellt 
arbetande ledningspersoner är 
avgörande för varumärket Aktie
spararna och medlemsdialogen. 
Nätverket skapar också en 
demo kratisk grund för Aktiespa
rarna som medlemsorganisation 
och företrädare för aktiesparare 
runt om i landet.

Breddning och lokal utbildning 
Förutom lokalavdelningarnas 
traditionella verksamhet med 
företagspresentationer, börs
information, aktiecaféer och 
företagsbesök prövas nya grepp 
för att erbjuda aktiviteter till 
nya målgrupper i enlighet med 
det nya medlemserbjudandet. 
Fondkvällar, pensionsträffar, 
nya utbildningar och presen
tationer av Sparportalen och 
Fondväljaren har rönt stort 
intresse. En viktig del att nå 
nya målgrupper har varit lan
seringen av nya utbildningar 
med lokala inspiratörer som 
utbildare. Under året har ett 
tiotal lokalavdelningar prövat 
på dessa.

Lokal utbildning 
en framgångsfaktor
Intresset för att lära sig mer om 
aktier, fonder och sparande på 
olika kunskapsnivåer blir allt 
större runt om i landet. Såväl 
den traditionella utbildningen 
för erfarna som utbildningar för 
nya mindre erfarna har efter

frågats. Nya former för utbild
ningar har prövats under 2015: 
den traditionella studiecirkel
modellen, utbildningskvällar, 
aktiecaféer, lördags och sön
dagsutbildningar. Andra intres
santa former har varit så kallade 

HomePartyn, besök hemma 
hos personer, föreningar, arbets
platser med mera.  

Digitalisering allt viktigare
Även för den lokala verksam
heten blir digitaliseringen allt 
viktigare för marknadsföring 
och kommunikation med såväl 
medlemmar som inom det 
interna ledningsgruppsarbetet. 
Även i relationen med företag 
och samarbetspartner blir de 
digitala kanalerna, hemsidor, 
epost, sms och sociala medier 
alltmer intressanta. Alla lokal
avdelningar har egna hemsidor 
och en allt större andel har 
Facebooksidor.

Ett fantastiskt 
nätverk av sparare

Nya former för ut
bildningar som t ex 
HomePartyn har 
prövats under 2015.
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Antalet medlemmar i Aktiespararna

Stadig utveckling uppåt i antalet medlemmar 

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

Värvarkanaler och medlemsutveckling
Webb, 55 %
Personlig värvning, 21 % Övrigt, 9 %

Kampanj, 15 %
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Några lokalavdelningar har 
prövat på SMSinbjudningar. 
Lokala webbsändningar med 
utfrågningar blir allt vanligare 
och är ett bra komplement för 
företagen att delta på distans. 

Många nya ansikten lokalt
Under året har 120 nya led
ningsgruppspersoner och lokala 
valberedare tillkommit. Och 20 
nya lokala ordföranden har valts. 
Det är fler kvinnor och yngre än 
tidigare. Aktiespararna har nu 
rekordmånga kvinnliga lokala 
ordförande och kontaktpersoner. 

Interna utbildningar ökar
I takt med fler nya förtroende
valda och nya utmaningar i 
verksamheten har antalet inter
na utbildningar ökat. Introduk
tionsutbildningar för nya ideel
la har genomförts på 6 platser 
med 80 personer. Kurs i sociala 
medier och digitala kanaler har 
genomförts i Hässleholm och 

Göteborg. Utbildning av lokala 
utbildare kring ”Nya utbild
ningsmodellen” har genomförts 
i två omgångar på 6 platser med 
95 deltagare. Det ”Nya med
lemserbjudandet” blev temat 
för 17 närområdesträffar som 
genomfördes under våren.

Öppet forum – ökad dialog
Satsningen på att öka den in
terna dialogen med förtroende
valda har fortsatt under året 
med webbinspelningar där för
bundsstyrelsen, valberedningen 
och ledningen för Aktiesparar
na har varit representerade. För 
att öka öppenheten ytterligare 
finns nu löpande information 
från styrelse och kommitté
möten, valberedningen och 
verksamhetsområden på ”Led
ningsgruppsforum”. På ”Led
ningsgruppsforum” finns även 
annan information och verktyg 
som underlättar ledningsgrup
pens arbete. Facebookgrup

per för ledningsgrupperna att 
diskutera egna gemensamma 
frågor och lokal verksamhets
utveckling har startats och har 
tagits emot väl.

Regionkonferens 
med framtidsfrågor
På höstens regionkonferenser 
var Aktiespararnas komman
de idépolitiska program och 
olika mötesformer i fokus.  
Vad vill medlemmarna med 
Aktiespararna i framtiden, hur 
ska vår värdegrund se ut, vilka 
mötesformer ska vi ha? Grupp
diskussionerna gav många bra 
idéer och uppslag till fortsatt 
bearbetning. Information och 
dialog med förbundsstyrelsen, 
valberedningen och ledningen 
var andra viktiga inslag till
sammans med många lokala 
exempel från verkligheten.

Årskongress utöver det vanliga
Region Nord och lednings

Lindö

Finspång

Dalsjö

Boden

Skellefteå

Norrmjöle

Arninge

Hudiksvall

Botkyrka

Enköping

Tegelberga

Hässlegården Trummenäs

Isaberg

S:t Jörgen
Park Resort

Falköping

Läckö
Hammarö

Kårsta
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gruppen i Östersund var som 
värd för årskongressen 2015. 
Till Åre kom 260 deltagare till 
två minnesvärda dagar med 
förhandlingar, näringslivsdag, 
utflykter och en gemenskap 
med många skratt. Lednings
gruppens alla kontakter och 
idéer bidrog starkt till den succé 
som årskongressen blev enligt 
deltagarna.

Möten med nya människor
Antalet utåtriktade aktiviteter 
med många spännande mö
ten med nya människor har 
genomförts under året. För
utom ”Sparsheriffturnén” på 
Almedalen, Öland, i Småland, 
Skaraborg, Hälsingland och 
Medelpad har lokalavdel
ningarna deltagit på lokala 
företagsmässor, bomässor, 
marknadsdagar, kommundagar, 
festivaler. Turnén med ”Spar
sheriffbilen” under 2015 blev 
mycket uppskattad av såväl 

ledningsgrupperna som nya 
aktieintresse rade personer. 
Intresset för ”Det nya medlems
erbjudandet” och den lokala 

verksamheten var stort. Stort 
tack till lokal avdelningarna som 
gjorde turnén möjlig. Satsning
en fortsätter även under 2016.

Aktieslaget
Det årliga Aktieslaget genom
fördes med tävlingar på totalt 
17 banor med final på Lindö 
Golf, norr om Stockholm. 

Totalt deltog 1 000 spelare från 
hela landet, från 16 år till 78 
år, kvinnor och män i samma 
tävling. Aktieslaget jubilerade 
med den 20:e upplagan och 
syftet med tävlingen är att 
marknadsföra Aktiespararna 
och den lokala verksamheten. 
Nya medlemmar och aktie
träffdeltagare har rekryterats. 
Tack till alla lokalavdelningar 
som hjälpt till att göra tävling
en till en unik medlemsakti
vitet.

Fortsatt medlemslyft 
År 2015 är det tredje året med 
lokal medlemstillväxt. Hela 
125 lokalavdelningar redovisar 
nettoökningar under 2015 jäm
fört med 120 lokalavdelningar 
föregående år. Uppgångarna 
är över förväntningarna och 
målen för 2015. Personlig 
värvning, utbildningar och 
utåtriktade evenemang ligger 
ofta bakom framgångarna.  

Turnén med 
”Spar  sheriffbilen” 
blev mycket 
uppskattad.
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Marknadsbevakning och opinionsbildning 

Vi älskar välskötta företag
Aktiespararna försvarar aktie
ägares intressen, vare sig aktier
na ägs direkt eller indirekt via 
fonder eller pensionssparande. 
Det sker bland annat genom 
opinionsbildning, bolagsbevak
ning, påverkan kring lagar och 
regler samt kostnadsfri spar
juridisk rådgivning. Grunden för 
allt framgångsrikt aktiesparande 
är bra företag. Här spelar Aktie
spararna en viktig roll för att 
förbättra företagens agerande. 

Fondväljaren har rullats ut 
brett under året och täcker 
nu Sverige och Europa. Den 
kostnadsfria rådgivningen har 
breddats till att omfatta sparju
ridiska frågor inklusive aktie
fonder och pension, vilket har 
uppskattats bland nya medlem
mar. Uppbyggnaden av kunskap 
om pensions och fondmarkna
den startade 2012 och fortsätter 
under 2016.

Bolagsbevakning
Under året har Aktiespararna 
agerat kraftfullt i en rad sparfrå
gor. Uppgifter om SCA:s privata 
överutnyttjande av företagets 
flygplan publicerades i slutet av 
2014 i Svenska Dagbladet. Detta 
tillsammans med uppgifter om 
generösa representationsregler 
och oklarheter om närstående.

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

Utvecklingen och påverkan 
på Industrivärdensfärens bolag 
blev allvarliga där man på kort 

tid bytte ordförande i SCA, 
Industrivärden, Handelsbanken, 
Sandvik och SSAB samt vd i 
SCA, Industrivärden, Sandvik 
och Handelsbanken. Aktiespa
rarna följde noggrant frågorna 
på vårens stämmor, och stod 
ofta i frontlinjen där vi utkrävde 
oberoende, ansvar och utred
ning. 

Vi har inlett en dialog med 
Industrivärdens nya ledning där 
vi kräver en hög nivå på bolags
styrningen, bland annat i frågan 
om transparens om Industrivär
dens försäljning av optioner på 
Sandvikaktier till Sandviks nya 
ordförande Johan Molin.

Ett urval av övriga stämmor som 
var kontroversiella och där 
Aktiespararna gjorde uppmärk
sammade framträdanden var 
Swedbank, Nordea och Volvo 
där ledning, etik respektive lön
samheten ifrågasattes. 

Under 2015 bevakade Aktie
spararna cirka 850 bolag och 
närvarade på cirka 500 bolags
stämmor. I många fall kunde vi 
påverka och förhindra tveksam
ma eller oriktiga förslag. 

Aktiespararna synliggör vad 
som sker på bolagsstämmorna 
genom tidningen Aktiespararen 
och webbplatsen så att medlem
marna kan följa mötet mellan 
bolag och ägare. 

Satsningen på ökad information 
till medlemmar och förtroende
valda om förbundets stämmo
verksamhet förstärktes genom 
artiklar publicerade på Akties
pararnas webb. I och med den 
nya webbplatsen under 2016 
kommer möjligheten till inter
aktivitet stärkas ytterligare.

Förbundets kärnfrågor vid 
bolagsstämmorna 2015 var kor
ruption, revisorernas oberoende 
och transparens kring ägandet.

Alltid på din sida 
– försvarar spararna

Målbolag Köpare Aktiespararnas 
rekommendation

Transmode Infinera Ja
Axis Canon Ja
Aerocrine Circassia Ja
Proffice Randstad Ja
IFS EQT Nej
Cybercom JCET Equity Ja
Hemtex Ica Ja
Partnertech Scanfil Ja
H1 communication Panoster investment Nej
Exini Progenics Ja
Tribona Catena Ja
Betting promotion Nordic leisure Ja
Aspiro Panther Nej

Rekommendationer vid uppköps erbjudanden 2015
Förbundets bolagskommitté tog ställning till 13 offentliga uppköps-
erbjudanden. Rekommendationerna lämnades via hemsidan,  
www.aktiespararna.se, och särskilda pressmeddelanden. 
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Opinionsbildning 
indirekt aktiesparande
Roburs vd medgav i slutet av 
2013 att Robur inte hade levere
rat det som en miljon kunder i 
Roburs två största fonder hade 
betalat för. Roburs Allemans
fond (Sveriges största fond) och 
Kapitalinvest hade länge haft 
svårt att slå index. Det dåliga re
sultatet beror enligt fondbolaget 
på att banken inte gett sig själv 
chansen till en bra avkastning.

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

I slutet av 2014 sökte vi stöd för en 
grupptalan i Allmänna rekla
mationsnämnden (ARN). Över 
3 000 underskrifter strömmade 
in under kort tid. Inlagan inläm
nades till ARN i december 2014. 
Under 2015 inkom Swedbank 
med en inlaga där de förklarade 
att de inte skulle följa ARN:s 
eventuella bifall samt stämma 
sina egna kunder i domstol med 
negativ fastställelsetalan där en
skilda Swedbankkunder kunde 
bli ruinerade.

ARN avvisade ärendet utan 
att pröva sakfrågan baserat på 
bedömningen att en prövning av 
sakfrågan skulle kräva muntlig 
bevisning.

Aktiespararna har lyckats att 
få upp frågan på bordet, och 
göra spararna medvetna om 
problemet. Finansinspektionen 
har i en rapport utifrån objek
tiva mätparametrar konstate
rat att falskt aktiv förvaltning 
pågår, men har sekretessbelagt 
rapporten då den ”skulle skada 
fondbolagen”. Aktiespararna har 
begärt att sekretessen ska lyftas.

Finansmarknadsminister och 
konsumentminister Per Bolund 

har framhållit att falskt aktiv 
förvaltning är oacceptabelt och 
har gett ett tilläggsdirektiv till 
Fondutredningen som ska fast
slå vad aktiv förvaltning innebär.

Norska finansinspektionen har gett 
ultimatum till flera falskt aktiva 
fonder att antingen leverera det 
som utlovas eller sänka avgiften 
till att ta betalt för det som leve
reras. Norska Konsumentverket 
har stämt DNB på 750 miljoner 
kronor för överdebitering av 
137 000 kunder.

ESMA, EU:s sammanslutning 
av nationella finansinspektio
ner, konstaterar att upp till 15 

procent av fonderna i EU är 
falskt aktiva, och uppmanar de 
nationella finansinspektionerna 
att vidta åtgärder.

Danska finansinspektionen 
har kartlagt förekomsten av 
falskt aktiv förvaltning och 
utreder automatiska böter och 
kompensation till spararna.

Aktiespararna har förberett ett 
pilotmål och ansökt om Konsu
mentsombudsmansbiträde, vilket 
dock har nekats utan anledning. 
Vi kommer att fortsätta uppma
na myndigheterna i Sverige att 
agera i detta viktiga ärende för 
så många sparare.

Vi bevakar också de ömsesi
digt ägda försäkringsbolagens 
stämmor. 

En stor del av svenska folkets 
aktieägande ligger i ömsesidiga 
livbolag. I Skandia påverkade 
vi för en rättvis fördelning av 
spararöverskottet. I Folksam 
ställdes frågor om styrelsens och 
ordförandens agerande. 

Lobbying
De viktigaste regelverken och 
lagarna på värdepappersmark
naden styrs idag från Bryssel 
inom ramen för EU. Därför 
arbetar Aktiespararna genom 
organisationen Better Finance 
For All i Bryssel som represen
tanterar 550 miljoner finanskon
sumenter. Kontoret i Bryssel 
påverkar parlamentsledamöter, 
EUkommissionen och de 
finansiella europeiska övervak
ningsorganen. Marknadsbevak
ningsavdelningen genomförde 
en studieresa i september där 
vi träffade representanter för 
kommissionen, parlamentet, 
intresseorganisationer och vårt 
europeiska samarbetsorgan.

Aktiespararna representerar 
konsumenterna i bank och 
försäkringsärenden i ARN.

I Sverige svarade vi på en rad 
remisser samt medverkade i ut
redningen om ändrade informa
tionskrav på värdepappersmark
naden (SOU 2014:70).

Aktiespararna gav rekom
mendationer till småsparare i 13 
stycken offentliga uppköpserbju
danden.   
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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 or
dentligt, något som inte har 
kompenserats av ökade intäk
ter i digitala kanaler. Antalet 
aktieanalytiker hos investment
banker och mäklarfirmor har 
minskat och de som finns kvar 
följer fler bolag per person och 
har i större utsträckning arbetat 
med noteringar av nya bolag. 
Framför allt har analystäck
ningen blivit sämre för små och 
medelstora bolag. 

Aktiespararen har anpassat 
sig till denna utveckling. Under 
året har redaktionen förstärkts 
med en analytiker, vilket är i 
linje med läsarnas önskemål. 
Årets läsarundersökning visar 
att det är egna analyser och 
fördjupade artiklar om bolag 
som får högst betyg. När läsar
na betygsätter tidningen som 
helhet på en skala från 1–5 blir 
snittet 4,3 vilket är en bra siffra. 
Dessutom ägnar 72 procent mer 
än en timme av sin tid till att 
läsa Aktiespararen.

Tidningen Aktiespararen 
Aktiespararen fortsätter att 
försvara sin position relativt 
konkurrenterna inom segmen
tet affärsmagasin. Den TSkon
trollerade upplagan för helåret 
2015 blev preliminärt 64 500 
exemplar, jämfört med 59 300 

föregående år. Under andra 
halvåret förstärktes den positi
va trenden och upplagan ökade 
till 65 500. 

Antalet läsare av varje num
mer av tidningen Aktiespararen 
uppskattas enligt undersök
ningen Orvesto Konsument till 
i genomsnitt 106 000. Räck
viddssiffran betyder att varje 
nummer av Aktiespararen läses 
av i genomsnitt 1,6 personer vil

ket är en hög siffra för att vara 
en medlemstidning. Vanligast 
är att medlemstidningar i stället 
har lägre räckvidd än upplaga.  

Aktiespararna.se
Aktiespararnas webbsajt aktie
spararna.se har under året haft 
cirka 280 000 unika besökare 
per månad. Förutom att vara 
en viktig intäktskälla genom 
annonsintäkter fyller också 
sajten en central roll för att nå 
nya medlemmar. 

Aktiespararna.se har under 
året försvarat ställningen som 
en av Sveriges största sajter 
inom ekonomiområdet. Dock 
har 2015 varit något av ett 

mellanår då alla utvecklings
resurser fokuserats till den nya 
plattformen för aktiespararna.
se som sjösätts våren 2016.  

TV & Poddar
Under året har de fyra pod
castformaten; Aktiepodden, 
Aktiespanarna, Ekonomiska 
klubben och Fondredaktör´n & 
Linda, fått sällskap av Aktie
spararnas Sommarpodd. Under 
tidningens sommaruppehåll 
publicerades sju avsnitt med 
olika välkända aktiespararpro
filer. 

Under året har sammanlagt 
elva program av Aktiespara
renTV producerats i anslutning 
till utgivningsdagen av varje 
nummer av tidningen. Ambi
tionen är att öka produktionen 
av rörlig bild under 2016 och 
arbetet pågår med att bygga ny 
studio på redaktionen. 

Analysguiden
För två 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 

Vi satsar på 
digitala kanaler
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aktieintresserade 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 för närvarande ett 30tal 
betalande kunder. Bolags
analyserna produceras externt 
av Aktiespararnas samarbets
partner Jarl Securities. Under 
2016 kommer Analysguiden att 
kompletteras med en rad digita
la tjänster för företag. 

Event
Under året har 30 centralt 
arrangerade event genomförts. 
Det har totalt varit drygt 300 
företagspresentationer på dessa 
och antalet besökare har varit 
närmare 5 000. Från och med 
i höstas genomförs de centrala 
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eventen i samarbete med Pa
naxgruppen.

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 
används i Aktiespararna är från 
1990talet och behovet av upp
rustning har varit stort.

Nya sajter med ny funktionalitet.
Både Aktiespararnas och Ana
lysguidens sajter förnyas under 
2016. Det innebär en modern 
layout som automatiskt anpas
sar sig till mobiler, läsplattor 
eller persondatorer. Dessutom 
läggs nya funktioner för dialog 
med medlemmarna till. Det är 
chattar, kommentarsfunktio
ner och möjligheter att dela i 
sociala medier. Ledningsgrupp
sforum där lokalavdelningarna 

skapar sina hemsidor görs mer 
lättjobbade både när det gäller 
navigering och publicering.

Medlemskontakt. För att ta bättre 
hand om och ge bättre servi
ce till medlemmarna har ett 
omfattande arbete med sam
ordning av kundbearbetning 
inom koncernen inletts. De 
20tal kundregister som finns 
i koncernen samordnas vilket 
leder till färre men mer relevan
ta email och andra utskick. 
Effekten blir både effektivare 
och billigare itsystem samt 
bättre kontakt med medlem
marna. Projektet drivs kon
cerngemensamt och följer det 
ramverk som finns i Person
uppgiftslagen.

Sociala medier. Projekten med nya 
sajter och bättre medlemsvård 
skapar också möjligheter för 
nya relationer via sociala me
dier. Även om Aktiespararna är 
hyfsat långt framme här så finns 
mycket att göra.

Andra digitala projekt under året 
har varit att Aktiespararen nu 
finns som app. Det möjliggör 
digital distribution, vilket gör 
det både bekvämare för med
lemmen som vill ha tidningen 
digitalt och sparar tryck och 
distributionskostnader.  

eventen i samarbete med Pa
naxgruppen.
eventen i samarbete med Pa
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Verktyg

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.

Hitta Kursvinnare
Hitta Kursvinnare är sedan 
några år tillbaka en lönsam affär 
för förbundet. Omsättningen 
för programmet ökade med 13 
procent och blev 5,0 mnkr. Hitta 
kursvinnare används i de flesta 
av Aktiespararnas utbildningar 
och är också ett vanligt före
kommande inslag i förbundets 
reseverksamhet.

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

Fondväljaren är en elektronisk 
tjänst på Aktiespararnas webb
plats där du som fondsparare 
kan testa om din fond är tillräck
ligt aktiv eller tillräckligt billig. 

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

För övriga fonder visas hur aktiv 
fonden är i parametrarna aktiv 
andel och avkastningsavvikelse. 
Baserat på aktivitet klassifice
ras fonderna som falskt aktiva, 
halvaktiva eller äkta aktiva 
fonder. 

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

Fondväljaren har fått stort 
genomslag. Den har figurerat 
bland annat i Financial Times 

och det är efterfrågat att den ska 
lanseras internationellt.

Utbildning
En ny utbildningsmodell har 
tagits fram och tanken är att 
den ska fungera som verktyg 

Vi hjälper 
dig att lyckas



16   SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND 2015

både för att kunna värva nya 
medlemmar och för att får nya 
medlemmar att stanna kvar. 
Utbildningen består av fyra 
delar och man kan ta del av 
dessa antingen på traditionellt 
sätt eller via webben. Under 
året besökte aktiesparare bör
ser och företag. Aktiesparare 
deltog vid utbildningsresor till 
bland annat USA, Kina, Japan, 
Kanarieöarna, Australien och 
Medelhavet.

Förlaget Aktiespararna
Förlaget har inte givit ut någon 
ny bok under året, men nytryck 
har gjorts av flera av titlarna. 
”Bli grymt rik på aktier” av 
Anders Haskel är en storsäljare, 
som på ett och ett halvt år sålts i 
11 000 exemplar. Boken säljs via 
samarbetet med AdLibris och 
har där i flera omgångar toppat 
försäljningslistan över samtliga 
böcker.

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. 

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

Sparexperterna har fått stort 
genomslag och är väldigt upp
skattat av nya medlemmar 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. Vikten av att spara 
av dina skattade pengar predi
kas högljutt. 

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

I en rådgivningssituation 
känner kunden större förtro
ende för rådgivaren ju mindre 
kunden kan, och uppfattningen 
om vilken information som gick 
fram skiljer sig stort. 

Efterfrågan är stor vad gäller 
vägledning från en oberoende 
part. Aktiespararna fyller detta 
tomrum.

Aktieinvests utveckling
Vi lägger ett händelserikt med 
vdbyte, rekryteringar och 
beslut om nya strategier bakom 
oss. I och med ledningsbytet 
förmedlades även Aktiesparar
nas nya mål för Aktieinvests 
verksamhet. 

Målen; ökade intäkter och 
högre grad av effektivisering, 
nöjdare kunder och bättre 
kundservice, ökad synlighet 
och starkare varumärke samt 
ökad samordning med Aktie
spararna har genomsyrat årets 
nya satsningar och projekt som 
börjat ge frukt under 2015 men 
som framförallt kommer att ge 
en positiv utveckling under de 
kommande åren. 

Utvecklingen av den nya 
internettjänsten har prioriterats 
under året och funktioner så
som handel med börsorder och 
ändring av order har lanserats 
på betaversionen av tjänsten. 
Rekryteringar har genomförts 
och processer initierats för att 
öka utvecklingstakten under 
2016 då vi närmar oss migrering 
i och med planerade lansering
ar av andelsorder samt inlogg
ning med BankID. 

 För att kunna möjliggöra en mo
dern och effektiv digital kund
bearbetning har infrastruktur 
för ett koncerngemensamt 
CRM, marketing automation 
samt business intelligenceverk
tyg planerats och utvecklats 
under året. Även ökad närvaro i 
traditionell media samt sociala 
medier har speglat året. Utbild
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ningar och planering för öppna 
kundservice även via sociala 
kanaler har också genomförts 
under hösten för att lanseras i 
januari 2016. 

Våra kunder har varit aktiva 
under året vilket visar på ökad 
andel transaktioner via både 
andelsorder och börsorder. 
Tillväxten inom börsorder 
sticker speciellt ut och har 
hållit i sig under hela året. Även 
handelslagret har visat positivt 
resultat under året med undan
tag för ett par av sommarmåna
derna. 

Under året beslutades att Börs
SM tar en paus efter 2015års 
upplaga. Ändrade regler inne
bar nya deltagare men lägre 
aktivitet samt intjäning då om
allokeringsperioderna utgick. 
Många av de nya depåerna har 
dock behållits och omvandlats 
till icke tävlingsdepåer vid täv
lingens slut. 

2015 års upplaga av BörsSM 
lockade klart fler deltagare än 
året innan. Trots detta kommer 
tävlingen att ta en paus nästa 
år, då högre krav från myn
digheterna gör att nya system 
behövs.

Den höga aktiviteten på bör
sen har även lett till ett rekordår 
för noteringar, emissioner och 
andra företagshändelser. Hos 
Aktieinvest har det inneburit 
ett hektiskt år för backoffice 
men också en stor tillströmning 
av uppdrag till Emittentservice 

som genomfört rekordmånga 
uppdrag. 

För att möta nya avdragsreg
ler tog vi inom Aktieinvest bort 
depåavgifterna för IPSdepå
erna under året och har istället 
lanserat pensionssparande på 
ISK. Depåavgifterna togs även 
bort för omyndigas depåer. 
Detta för att skapa en attraktiv 
barnsparsprodukt baserad på 
ISK och andelsorder. 

Kampanjen för barnsparande star
tade i december och har fått 
genomslag både bland Aktie
spararnas lokalavdelningar 
och i media. Intäkterna för 

depåavgifter har under året 
fortsatt vika i enlighet med 
tidigare trend. Detta beror 
främst på att kunderna må
nadssparar och/eller är aktiva 
i sitt sparande samt att allt fler 
av våra kunder blir medlem
mar i Aktiespararna, alterna
tiv som alla ger kostnadsfria 
depåer. 

Ökade kostnader under året 
härleds främst till en större 
personalstyrka samt genom
fört VDbyte men också till 
genomförda ITprojekt såsom 
integrering med SPAR och nytt 
format för rapportering till 
Skatteverket. 

2015 bjöd på en fantastisk tea
minsats där alla Aktieinvests 
avdelningar och medarbeta
re arbetat hårt för att både 
leverera på egna uppgifter 
men också på att vara del av 
företagets påbörjade föränd
ringsresa. 

Förändringarna fortsätter 
under kommande år då en fem
årsplan och strategi är beslutad 
och utmaningen antagen. Vi 
ser därför fram emot 2016 och 
är ivriga att fortsätta förändra 
Sveriges sparmarknad för kun
dernas bästa.  



18   SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND 2015

Förmåner

Tidningen Aktiespararen
Aktiespararen är Nordens 
största aktie och fondmagasin 
med 106 000 läsare och utkom
mer 11 gånger per år. 

Tidningen bjuder på intervju
er med näringslivets tungvik
tare, oberoende analyser, köp 
och säljråd, skatterådgivning 
samt allehanda information 
om den svenska marknaden 
för aktier, fonder och andra 
aktierelaterade instrument. 
Den som läser Aktiespararen 
får därmed ökad kunskap och 
insikt om det mesta som rör 
sparande. 

Rådgivning från Sparexperterna 
Medlemmar kan kostnadsfritt 
vända sig till våra Sparexper
ter för att få råd, tips och väg
ledning. Frågorna kan handla 
om beskattning av noterade 
aktier, om du bör tacka ja 
eller nej till ett uppköpserbju
dande, vart du vänder dig om 
du tycker att du fått felaktig 
rådgivning, aktiesparklubbar 
samt allmän information om 
noterade bolag. 

Sparexperterna hjälper även 
med frågor om sparande, tjäns
tepension, premiepension, flytt 
av pension, konsumenträtt med 
mera. Direkta placeringsråd ges 
dock ej.

Fondväljaren
Fondväljaren är ett unikt 
hjälpmedel som hjälper till 
att välja rätt fonder och ge 
vägledning för att undvika 
fallgroparna. Testa en fond och 
få ett klart besked ifall den är 

godkänd av Aktiespararna. 
Guidning ges även om vilken 
fond som är lämplig att byta 
till, ifall den nuvarande inte 
blir godkänd. 

Hitta kursvinnare
Hitta kursvinnare är det mest 
använda analysprogrammet i 
Sverige och helt exklusivt för 
medlemmar i Aktiespararna. 
Med Hitta kursvinnare kan 
man på ett enkelt sätt göra sin 
egen aktieanalys av alla notera
de bolag i Sverige. För abon
nemanget tillkommer en extra 
kostnad men samtliga med
lemmar kan prova programmet 
kostnadsfritt i 90 dagar. 

Rabatter på affärstidningar
Medlemmar i Aktiespararna 
kan vid prenumeration få rabatt 
på följande affärstidningar: 
Affärsvärlden, Börsveckan, 
Dagens industri, Computer 
Sweden,  Stockpicker Newslet
ter och Veckans Affärer.

Utbildning
Aktiespararna erbjuder kurser 
och seminarier på olika kun
skapsnivå och på olika platser i 
landet. Med utbildningsmodel
len Miljonär som pensionär kan 
alla medlemmar kostnadsfritt 
lära sig grunderna kring aktier, 
fonder och pensionssparande 
samt hur man kan analysera 
aktier med hjälp av Hitta kurs
vinnare.

Aktiespararna erbjuder också 
internetbaserad utbildning. Den 
internetbaserade utbildningen 
kommer inom kort att utökas 

med kurserna i den nya utbild
ningsmodellen.

Lokala träffar och evenemang
Årligen anordnar Aktiespararna 
närmare 900 evenemang runt 
om i Sverige. Det handlar om 
bland annat bolagspresentatio
ner, seminarier, studiecirklar, 
studiebesök eller större centrala 
evenemang.

Aktiespararna 
Medlemsförsäkring 
Medlemmar i Aktiespararna 
erbjuds genom Aktiespararna 
Medlemsförsäkring trygga och 
prisvärda medlemsförsäkringar 
för bil, villa, fritidshus, hem, 
husbil, husvagn, släpvagn, fri
tidsbåt och olycksfall. 

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

Förmånliga priser 
på aktie- och fondhandel
Aktiespararnas medlemmar får 
i vårt eget värdepappersbolag, 
Aktieinvest, extra förmånliga 
priser med höga rabatter på 
aktiehandel. 

Hos Aktieinvest kan man 
spara i aktier, 
fonder och 
färdiga aktie 
och fond
portföljer.  

Högt värderade 
medlemsförmåner

spara i aktier, 
fonder och 
färdiga aktie 
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Ung Privatekonomi

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

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

 
Aktiespararna, Svenska Fond
handlareföreningen, Fondbo
lagens Förening, NASDAQ 
Stockholm och Unga Aktiespa
rare står bakom projektet Ung 
Privatekonomi. Samordningen 
av projektet sker via stiftelsen 
Aktiefrämjandet. Projektet är 
även stolt över att Finansinspek
tionen från och med läsåret 
HT15/ VT16 bidrar till att 
privatekonomisk utbildning 
når ut till elever i norra delarna 
av Sverige. Även Kungsleden, 
Handels banken och Holmen 

bidrar varje år för att säkra pro
jektets fortlevnad. 

Unga Aktiesparare driver 
Ung Privatekonomis dagliga 
verksamhet som går ut på att 
unga medarbetare informerar, 
utbildar och inspirerar gymna
sieungdomar att komma igång 
med ett eget sparande och sköta 
sin privatekonomi. 

 
Under läsåret 2014/2015 utbildade 
projektets informatörer närmare 
25 000 av Sveriges gymnasie
elever. En stor majoritet av 
eleverna ansåg att föreläsning
en ökade deras kunskapsnivå 
inom ämnet privatekonomi 
och sparande. Därtill är 1 488 
lärare anslutna till projektet där 
de får tillgång till olika typer av 
material som kan användas som 
hjälpmedel i undervisningen 
kring ekonomiämnet. 

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

En av projektets största kommu
nikationskanaler är hemsidan, 
ungprivatekonomi.se. Under 
2015 lanserade Ung Privateko
nomi en ny responsiv hemsida. 
På webbplatsen finns inspire
rande och informativa texter 
till förfogande för den som är 
intresserad av att vilja veta mer 
om privatekonomi och även 
användbar information för att 
komma igång med sitt sparande. 
Texterna är utformade för att 
kunna passa så väl elever som 
lärare i utbildningssyfte. 

Under 2008 tog Ung Privatekonomi 
fram en egenproducerad lärobok 
för att sprida kunskap även efter 
föreläsningen. Boken har blivit 
mycket väl mottagen av både 
 elever, lärare och andra intressen
ter. En revidering sker varje år och 
i årets nytryckning, som genom
fördes under sommaren 2015, 
lades fokus på modern och lätt
läslig layout samt informa tions
uppdatering i linje med tiden. 

För den dagliga verksam
heten inom Ung Privatekonomi 
ansvarar, fram tills januari 2016, 
verksamhetschef Jennifer Ström. 
Efter det tar Niklas Svensson 
över som ny verksamhetschef för 
projektet.  

Informerar, utbildar 
och inspirerar unga
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Legala delen av årsredovisningen

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

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

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

Verksamhetsidé
Vår idé är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett fram
gångsrikt 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.
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Styrelsen och verkställande 
direktören i Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund med organisations-
nummer 857202-1593 avger här-
med årsredovisning och koncernre-
dovisning för räkenskapsåret 2015.

Ändamål
Sveriges Aktiesparares Riksför
bund (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
Sveriges Aktiesparares Riksför
bund är en ideell förening för 
privatpersoner som vill förbätt
ra sina förutsättningar att bli 
framgångsrika i sitt aktie och 
fondsparande. Föreningen hade 
69 083 (65 848) medlemmar vid 
utgången av 2015 vilket innebär 
att förbundet fortsätter att öka 
medlemsantalet. 

Genom medlemskapet 
tillhandahåller föreningen 
utbildning, aktieträffar, böcker, 
tidningen Aktiespararen, hem
sidan www.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
Senaste årens positiva börs trend 
mattades av under 2015. I febru
ari sänkte Riksbanken repo
räntan till minus 0,1 procent 

för första gången. Under året 
gjordes ytterligare två sänk
ningar till minus 0,35 procent. 
Storbolagsindex OMXS30 nåd
de ny rekordnivå i april medan 
de mindre bolagen utvecklades 
starkt under hela året. 

Under hösten präglades bör
sen av oro för tillväxten i den 
kinesiska ekonomin, Federal 
Reserve höjde i december 
räntan för första gången sedan 
2006 och oljepriset föll kraftigt. 
Under året noterades 75 (70) 
bolag på Nasdaq Stockholm 
och First North. Nettosparan
det sker till stor del i fonder och 
pensioner. 

Under året har medlemstalet va
rierat mellan 65 848 och 69 083. 

Medlemsintäkterna i förbundet 
uppgick till 24,8 (21,4) mnkr.

Aktiespararnas försäljning av 
utbildningar, analysprogram
varor och böcker uppgick till 
9,4 (8,2) mnkr. Under året 
deltog cirka 1 000 personer i 
centralt anordnade utbildning
ar. Antalet användare av analys
programvaran Hitta kursvinna
re uppgick vid utgången av 2015 
till cirka 5 300 (5 200).

Indexfonden Aktiespararna 
Topp Sverige förvaltas från och 
med 1 juli 2014 av Aktieinvest 
Fonder AB. Fonden hade ett 
TKA på 0,31 (0,32) procent. 
Under året har Mikael Näslund 
och Wictoria Glans avgått från 
bolagets styrelse. Även styrelse
ordförande Håkan Gartell har 
avgått och ersatts av Andreas 
Serrander som tidigare varit 
ordinarie styrelseledamot. Anna 
Flygare har under året valts in i 
styrelsen. Efter boksluts dagen 
har Carl Rosén per den 14 
februari 2016 lämnat bolagets 
styrelse. 

Kongress
Förbundets kongress 2015 hölls 
i Åre och lokalavdelningen bi
drog starkt till att arrangemang
et blev lyckat. Vid kongressen 
nyvaldes Göran Gezelius som 
ordförande, omvaldes Carl Jo
han Högbom, Kerstin Hällgren, 
Lars Milberg och Ulrika Sand
borg som styrelseledamöter. 

Till ny ledamot av styrelsen 
utsåg kongressen Johanna 
 Petersson, Stockholm. 

Affärsutveckling
Samordning mellan Aktie

Senaste årens 
positiva börs trend 
mattades av 
under 2015.

Ska skapa de bästa 
förutsättningarna

Förvaltningsberättelsen
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spararna, Aktieinvest och 
Aktieinvest Fonder har fortsatt 
varit prioriterat och lett till 
start av flera gemensamma 
projekt. Lanseringen av det 
nya medlemserbjudandet och 
start av ett CRM samt Marke
ting Automationprojekt har 
 varit i fortsatt fokus under 
2015. 

Aktiespararnas starka räckvidd 
med tidning, webb och event 
har under 2015 fungerat som 
ett bra stöd till vårt medlem
serbjudande där rekryteringen 
under året ökat. 

Ekonomi 
Koncernredovisningen 
omfattar Sveriges Aktie
sparares Riks förbund med 
helägda dotter företagen 

Aktiespararnas Intresse AB, 
Aktie spararnas Service AB, 
dotterdotterföre tagen Börs 
NM AB, Aktie invest FK AB 
och Aktieinvest FK Holding 
AB samt Aktie invest FK 
Holding AB:s dotterföretag 
Aktieinvest Fonder AB. 

Aktieinvest dotterföretag 
Deponova AB samt Aktie
spararnas Intresse AB bedrev 
ingen verksamhet under 2014. 

Koncernens intäkter uppgick till 
106 (93,0) mnkr och rörelse
resultat förändrades till –10,8 
(–15,3) mnkr. Koncernens 
resultat efter finansiella poster 
var 8,1 (3) mnkr. Koncernens 
resultat efter skatt var 6,2 (2) 
mnkr. Förbundets intäkter 
uppgick till 30,7 (25,7) mnkr. 
Förbundets resultat efter 

finansiella poster uppgick till 
4,4 (1,8) mnkr, varav 3,8 (3,1) 
mnkr avser kapitalvinster. 
Motsvarande kapitalförluster 
uppgick till 0,4 (0,4) mnkr på 
sålda värdepapper. Förbundets 
resultat efter skatt uppgick till 
3,4 (1,0) mnkr. 

Servicebolagets intäkter uppgick 
till 27,8 (23,0) mnkr. Service
bolagets resultat efter finan
siella poster uppgick till –0,4 
(–1,1) mnkr varav 11,8 (12,2) 
mnkr avser kapitalvinster samt 
motsvarande kapitalförluster 
–0,6 (–0,3) mnkr på sålda 
värdepapper. Servicebolagets 
resultat efter skatt uppgick till 
–0,1 (–0,1) mnkr.

Aktieinvest intäkter uppgick 
till 45,9 (44,5) mnkr och rö
relseresultatet uppgick till 2,3 
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(1,7) mnkr. Aktieinvest resultat 
efter skatt uppgick till 1,8 (0,3) 
mnkr.

Koncernens likvida medel uppgick 
vid årsskiftet till 53,1 (29,6) 
mnkr. Förbundets och Service
bolagets likvida medel uppgick 
vid årsskiftet till 31,8 (18,8) 
mnkr. Aktieinvest likvida 
medel uppgick till 15,9 (7,2) 
mnkr. Det egna kapitalet i 
koncernen ökade från 

130,1 mnkr 2014 till 
135,4 mnkr 2015. 

Värdet av koncernens 
värdepappersplaceringar 
var vid årsskiftet 120,5 
(127,7) mnkr. En finans
kommitté under överin
seende av styrelsen har 
utsetts för att ta hand 
om Förbundets och Ser
vicebolagets finansiella 
tillgångar. 

En kapitalförvalt
ningsinstruktion, 
fastställd av Förbundets 
och Servicebolagets 
styrelser, utgör grund 
för finanskommitténs 
arbete.

Resultatdisposition (belopp i tkr)
Ändamålsbestämda medel 7 389 883
Balanserat resultat 2 261 075
Årets resultat 3 378 767
Summa 13 029 725

Styrelsen föreslår följande dispositioner
Ändamålsbestämda medel 7 389 883
Balanseras i ny räkning 5 639 842
Summa 13 029 725

Totalt eget kapital i koncer
nen uppgår till 135 366 tkr. Fria 
reserver uppgår till 127 976 tkr. 
Beträffande koncernens och 
förbundets resultat och ställ
ning i övrigt hänvisas till efter
följande resultat och balans
räkningar, kassaflödesanalyser 
samt tilläggsupplysningar.  

Nyckeltal 2015 2014 2013 2012 2011
Belopp i tusen kronor
Intäkter 106 080 92 966 85 275 87 164 85 364
Rörelseresultat –10 836 –15 322 –15 245 –18 348 –19 104
Resultat e. finansiella poster 8 147 3 021 –3 728 –3 940 –1 240
Balansomslutning 185 597 173 427 175 824 182 156 185 844
Soliditet (1) 73 % 75 % 71 % 71 % 72 %
Avkastning på eget kapital (2) 5 % 2 % –3 % –3 % –1 %
Avkastning på totalt kapital (3) 5 % 2 % –2 % –2 % –1 %
Medelantal anställda 65 67 66 67 64

(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.

Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång

• 2016-02-14 Carl Rosén avgick som vd för Sveriges 

Aktiesparares Riksförbund (anställd 2012-09-25)

• 2016-02-15 Ola Jansson tillträdde som tillförord-

nad vd för Sveriges Aktiesparares Riksförbund. 

Olas ordinarie roll i förbundet är operativ chef för 

Aktiespararnas Service AB och ansvarig för Akties-

pararnas utbildningsverksamhet. Arbetet med att 

söka efter en permanent vd har inletts och med Ola 

Jansson som tillförordnad vd kan en professionell 

sökprocess genomföras utan tempotapp i det 

fortsatta arbetet framåt.
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Belopp i tusen kronor 2015 2014 2013 2012 2011
Ur resultaträkningen
Rörelsens intäkter 30 724 25 688 24 789 28 597 28 845
Rörelsens kostnader –30 888 –27 573 –24 543 –31 543 —28 082
Rörelseresultat före finasiella intäkter & kostnader –164 –1 885 246 –2 946 763
Finansnetto 4 565 3 636 2 168 2 594 2 015
Resultat före skatt 4 401 1751 2 414 –352 2 778
Skatt –1 022 –728 –162 –510 –379
ÅRETS RESULTAT 3 379 1 023 2 252 –862 2 399

Ur balansräkningen
Likvida medel 14 521 2 184 3 417 3 301 3 101
Övriga omsättningstillgångar 1 543 2 583 2 285 3 495 4 589
Aktier och andelar 35 147 40 993 41 540 49 514 47 051
Övriga anläggningstillgångar 256 156 243

Summa tillgångar 51 467 45 916 47 485 56 310 54 741

Kortfristiga skulder 30 031 25 810 27 893 37 198 29 905
Avsättningar/Långfristiga skulder 8 406 9 455 8 966 14 351 19 213
Eget kapital 13 030 10 651 10 626 4 761 5 623

Summa skulder och eget kapital 51 467 45 916 47 485 56 310 54 741

Medelantal anställda 21 21 20 21 21
Summa löner 8 365 8 255 7 396 8 933 6 927

Femårsöversikt för Förbundet

Belopp i tusen kronor 2015 2014 2013 2012 2011
Ur resultaträkningen
Rörelsens intäkter 106 080 92 966 85 275 87 164 85 364
Rörelsens kostnader –112 681 –104 209 –97 731 –102 608 –101 747
Rörelseresultat före avskrivningar –6 601 –11 243 –12 456 –15 444 –16 383
Avskrivningar –4 235 –4 079 –2 789 –2 904 –2 721
Rörelseresultat före finasiella intäkter & kostnader –10 836 –15 322 –15 245 –18 348 –19 104
Finansnetto 18 983 18 343 11 517 14 408 17 864
Resultat före skatt 8 147 3 021 –3 728 –3 940 –1 240
Skatt –1 906 –998 108 –633 –9
ÅRETS RESULTAT 6 241 2 023 –3 620 –4 573 –1 249

Ur balansräkningen
Likvida medel 53 143 29 606 33 498 21 903 24 827
Övriga omsättningstillgångar 31 498 37 133 32 933 34 117 34 229
Aktier och andelar 77 705 85 577 87 376 105 008 106 835
Övriga anläggningstillgångar 23 251 21 111 22 017 21 128 19 953

Summa tillgångar 185 597 173 427 175 824 182 156 185 844

Kortfristiga skulder 39 865 31 591 35 224 36 125 30 467
Avsättningar/Långfristiga skulder 10 366 11 713 11 500 16 924 21 692
Eget kapital 135 366 130 123 129 100 129 107 133 685

Summa skulder och eget kapital 185 597 173 427 175 824 182 156 185 844

Medelantal anställda 70 68 66 67 64
Summa löner 35 859 32 977 31 642 31 866 28 818
Antal medlemmar 69 083 65 848 62 082 61 624 64 720

Femårsöversikt för koncernen
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Organisation
Under året har organisations
förändringar genomförts som ett 
led i den process förbundet in
ledde för tre år sedan för att få ett 
mer kostnadseffektivt förbund.

Den 1 juni tillträdde Ola 
Jansson som Operativ chef för 
Aktiespararnas Service AB. 

Under sommaren lades konto
ret i Falköping ned. Sista steget i 
omorganisationen av marknads
organisationen togs i oktober 
efter facklig förhandling då 
marknadschef samt ytterligare 
en person erbjöds omplacering 
till andra tjänster inom organi
sationen. En person tackade ja 
till erbjudandet men marknads
chefen tackade nej till erbjudan
det och har nu gått vidare mot 
nya utmaningar.

För att stärka säljresurserna och 
få ett tydligare resultat ansvar 

rapporterar Analysguiden samt 
annonsförsäljning tidning/webb 
från augusti direkt till chefre
daktören för tidningen Akties
pararen. 

BörsSM tar paus 2016 och 
eventverksamheten sköts nu via 
externa konsulter.

Ekonomiavdelningen har fått 
en ny chef, Jenny Lerby, som 
moderniserat och effektiviserat 
ekonomistyrningen.  

Policys
Ett antal nya interna policys 
har arbetats fram under året 
samt en ny Arbetsmiljöplan 
har antagits för förbundet och 
servicebolaget. 

Förbundets och 
Servicebolagets personal 
Antalet anställda uppgick vid 
året slut till 35 personer varav en 
är projektanställd.

Av dessa har 48 procent 
högskole eller universitets
utbildning.

Personalen har fri hälsovård 
och erbjuds subventionerade 
träningsmöjligheter.

Personalhandbok och diskri
mineringsplan finns.

Medelantal anställda för förbundet  
och servicebolaget

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

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

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

Genomsnittligt antal anställningsår
Aktieinvest 6,3 6,6

Framgångsrikt 
HR-arbete

HR & Administration
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Beslutande organ

Årskongressen 2015
Lördagen den 25 april öppna
de förbundsordförande Johan 
Flodström Aktiespararnas 
kongress i Åre, den 49:e i 
ordningen. Eva Hellstrand, 
gruppledare och regionråd 
för oppositionen i region Jämt
land Härjedalen, utsågs att 
leda årsmötesförhandlingarna.  

Styrelse
Till ny ordförande valdes 
Göran Gezelius. Carl Johan 
Högbom, Stockholm, Kerstin 
Hällgren, Östersund/Ås, Lars 
Milberg, Ystad och Ulrika 
Sandborg, Stockholm omval
des. Till ny ledamot av styrel

sen utsåg kongressen Johanna 
Petersson, Stockholm. Samtli
ga val avsåg två år. 

Till 2016 års kongress 
kvarstod dessutom Thomas 
Ahlandsberg, Sundsvall, 
 Per Löjdquist, Göteborg och 
 Cecilia Gunne, Lidingö.

Unga Aktiesparare utsåg sin 
ordförande Johan Janson, 
Stockholm och vice ordförande 
Magnus Oskarsson, Stockholm, 
till ungdomsförbundets repre
sentanter i förbunds styrelsen. 

Styrelsen sammanträdde åtta 
gånger under året. Sekreterare 
i förbundsstyrelsen och arbets
utskottet var Eva Wahl Jälmestål.
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Styrelsens arbetsutskott
Styrelsens arbetsutskott har 
främst till uppgift att bereda 
ärenden som ska behandlas av 
förbundsstyrelsen samt hand
lägga ärenden som styrelsen 
delegerar till arbetsutskottet. 

I styrelsens arbetsutskott 
ingår Göran Gezelius, ord
förande, Carl Johan Högbom, 
vice ordförande, Johanna 
Petersson, Thomas Ahlands
berg och Ulrika Sandborg, med 
förbundets vd Carl Rosén som 
föredragande. Arbetsutskot
tet sammanträdde tre gånger 
under året.

Styrelse och revisorer 
i Aktiespararnas dotterföretag
Sedan 2007 tillämpas en 
personalunion mellan service
bolagets och förbundets sty

relse. Servicebolagets styrelse 
sammanträdde sex gånger 
under året.

Revisorer i Förbundet, valda 
av kongressen, och Service
bolaget är auktoriserade 
revisorerna Elisabeth Raun 
och Jesper Nilsson, med revi
sorssuppleanter auktoriserade 
revisorerna Jens Karlsson 
för Elisabeth Raun och Nilla 
Rocknö för Jens Karlsson, 
samtliga Ernst & Young. 

I Aktieinvest FK AB var Carl 
Rosén ordförande till och med 
april 2015 och ersattes av Carl 
Johan Högbom. 

Utöver Carl Johan Högbom 
består styrelsen av Suzanne 
Grenz, Thomas Ahlandsberg, 
Lars Milberg, Carl Rosén  
och Wictoria Glans som  
invaldes i juni 2015 samtidigt 
som Johan Johansson och  
Stefan  Mahlstein lämnade 
styrelsen. 

Andreas Serrander var vd i 
bolaget till och med februari 
2015 och ersattes av Therese 
Lundstedt. Styrelsen sam
manträdde åtta gånger under 
2015. 

Revisorer i Aktieinvest 
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 
Aktiesparares 
representant.

Ulrika Sandborg
Stockholm, 
född 1962.
Invald: 2013.

Johanna 
Petersson
Stockholm,  
född 1985.
Invald: 2015.

Kerstin Hällgren
Östersund/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 
Aktiesparares 
representant.

Per Löjdquist 
Göteborg,  
född 1949
Invald: 2012.

vd, Carl Rosén, 
föredragande  
i styrelsen 
Stockholm,  
född 1959.
vd, Aktiespararna 
sedan september 
2012.

Presentation av styrelsen i SARF, SAB och AU
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Valberedning
Till ordinarie ledamöter i Aktie
spararnas valberedning utsågs 
vid årskongressen Gunnar 
Ewetz (sammankallande), Kjell 
Gunnarsson (region Syd), 

Christer Martinsson (region 
Väst), Asta Ryman (region Öst) 
och Morgan Ricknell (region 
Nord).

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

Kommitté- och utskottsstruktur 
Arbetet inom Aktiespararna in
itieras och bereds delvis genom 
olika kommittéer. I samtliga 
kommittéer ingår representan
ter från förbundsstyrelsen. 

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

Ordförande är Lars Milberg.

Skatte- och samhällskommittén
I slutet av 2015 inrättades 
Skatte och samhällskommit
tén. Kommitténs uppdrag är 
att främja en enkel och rättvis 
beskattning av sparande och 
klara näringsrättsliga regler 
som leder till fri konkurrens på 
kapitalmarknaden och främjar 
direktsparande i aktier.

Ordförande är Cecilia Gunne.

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

Ordförande är Lars Milberg.

Medlemskommittén
Kommittén är ett stöd till orga
nisationen i frågor kopplade till 
den lokala verksamheten. Kom
mittén svarar även för stöd vid 
frågor som rör medlemsrekry
tering, medlemsvård, medlems
förmåner och marknadsföring. 

Inom utbildningsområdet 
ryms också utveckling av 
kurserbjudanden, litteratur 
och analysprogramvaran Hitta 
kursvinnare.

Ordförande är Göran Geze
lius.

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

Styrelsen har delegerat be
slutanderätten till kommittén 
avseende omplaceringar och 

förvaltning inom ramen för en 
fastställd instruktion.

Ordförande är Johan Flod
ström.

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

Ordförande är Kerstin Häll
gren.

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

Utskottet består av styrelsens 
ordförande samt styrelsens vice 
ordföranden.  

Valberedning, kommittéer och utskott
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Aktiespararnas kapitalförvaltning

Målet för Aktiespararnas ka
pi talförvaltning är att genom 
ränta och utdelningar finansie
ra koncernens verksamhet och 
genom avkastning på värde
pappersportföljen säkerställa 
vårt oberoende.

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

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

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

Finanskommittén har ansva
ret för att instruktionerna följs. 

Förbundets ordförande Johan 
Flodström har under 2015 
varit ordförande i Finanskom
mittén. 

Övriga ledamöter är för
bundsstyrelseledamoten Inge
mar Gustafsson, förbundssty
relseledamoten Johan Janson, 
förbundets vd Carl Rosén, 
tidigare aktie och fondchef i 
Handelsbanken Peter Engdahl 
samt tidningen Aktiespara
rens chefredaktör Agnetha 
Jönsson. 

Finanskommittén har under 
2015 genomfört 11 protokoll
förda möten.

Årets förvaltningsresultat
Förbundets och Servicebolagets 
totala placeringar som förval
tas av finanskommittén upp
gick vid årets utgång till 135,6 
(139,3) mnkr. 

Under 2015 gjordes 5,9 (15,5) 
mnkr i uttag från finansförvalt
ningen för att täcka verksam
hetens övriga behov. Andelen 
likvida medel har under året 
varierat mellan 14,0 och 9,5 
mnkr.

Nettot av realiserade värde
pappersaffärer, exklusive ränta 
och utdelningar, var 15,1 (15,0) 
mnkr under 2015.  

Portföljen viktig del 
av finansieringen

Anskaffningsvärdet av våra finansiella tillgångar uppgick vid årsskiftet till 96 mnkr.  
De finansiella tillgångarna hade vid samma tidpunkt ett marknadsvärde om 135,6 mnkr.
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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 fel
aktiga investeringsråd förmed
las information enbart genom 
tidningen Aktiespararen, 
www.aktiespararna.se samt 

nyhetsbrevet och skall 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 expone
ring mot aktiemarknaden är stor 
vilket ställer höga krav på likvi
diteten. Både rörelsens intäkter 
och resultatet av förvaltningen 
påverkas av aktiemarknadens 
utveckling. 

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

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

Trovärdighet
– en viktig tillgång

Trovärdigheten 
får inte ifråga
sättas eller 
skadas.
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Aktieinvest

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 värdepap
persmarknaden, försäkringsför
medling enligt lag (2005:405) 
om försäkringsförmedling, samt 
tillstånd att bedriva pensions
sparrörelse (IPS) enligt lagen 
(1993:931) om individuellt 
pensionssparande.

Aktieinvests uppdrag finns 
utryckt i Aktiespararnas 
verksamhetsidé som säger att 
förbundet skall erbjuda unika 
aktiehandels tjänster för privat
personer som vill spara fram
gångsrikt i aktier och känna sig 
trygga. Det skall 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 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 spa
rare, bland annat genom att 
möjliggöra – och förenkla – ett 
sparande enligt Aktiespararnas 
Gyllene Regler. 

Ekonomi
Intäkterna har ökat jämfört 
med föregående år tack vare en 
ökad kundaktivitet. Bolagets 
intäkter påverkas fortsatt av en 
historisk låg ränta, vilket med
för ett reducerat räntenetto.

Rörelseintäkterna om 45 936 
(44 544) tkr har ökat med 3 (–3) 
procent jämfört med föregåen
de år, vilket förklaras till stor 
del av ett minskat räntenetto, 

men som motverkas av en ökad 
kundaktivitet samt ett stigande 
förvaltat kapital. Resultatet före 
bokslutsdispositioner och skatt 
uppgick till 2 329 (1 662) tkr. 
Årets resultat uppgick till 2 371 
(1 870) tkr. 

 
Balansomslutningen uppgick till 
62 784 (58 425) tkr, därtill 
kommer förvaltade medel för 
tredje mans räkning om 576 653 
(483 941) tkr. Av balansomslut
ningen utgör posten imma
teriella anläggningstillgångar 
18 129 (18 303) tkr. Det beskat
tade egna kapitalet uppgick vid 
årsskiftet till 42 804 (40 433) tkr. 
Soliditeten uppgick till 79 (82) 
procent och bolagets likviditet 
uppgick till 15 859 (7 224) tkr. 
Bolaget har under året placerat 
medel i obligationer uppgåen
de till 8 010 (8 030) tkr för att 
uppfylla regelverket avseende 
likviditet.

Bolagets totala kapitalrela
tion uppgick till 24,15 (23,28) 
procent och bolagets kapital
täckningskvot uppgick till 3,02 
(2,99).  

Aktieinvest 
– ett unikt bolag

Aktieinvests 
intäkter har ökat 
jämfört med 
föregående år.
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Aktieinvest Fonder

Verksamhet och ägarförhållanden
Aktieinvest Fonder AB ägs av 
holdingbolaget Aktieinvest FK 
Holding AB, som ägs av Akties
pararnas Serviceaktiebolag, vil
ket i sin tur är helägt av Sveriges 
Aktiesparares Riksförbund.

Aktieinvest Fonder AB står un
der Finansinspektionens tillsyn 
och har sedan den 28 maj 2014 
tillstånd att bedriva fondverk
samhet enligt lagen (2004:46) 
om värdepappersfonder.

Uppdrag, mål och målgrupp
Fondbolagets uppdrag är att 
förvalta fonder, fn. indexfonden 
Aktiespararna Topp Sverige. 
Fonden har sedan 1999 möj
liggjort för sparare att följa de 
30 mest omsatta aktierna på 
Stockholmbörsen. 

Fonden tar ett tydligt ägarans
var i enlighet med Aktiesparar
nas policy för ägarstyrning, i 
syfte att bevaka andelsägarnas 
intressen. Dessutom har fonden 
ett lågt avgiftsuttag. Sparande 
i fonden Aktiespararna Topp 
Sverige kan göras dels genom 
pensionssparande via Premie
pensionssystemet eller som 
direktägare i fonden. 

Ett annat alternativ är att 
starta ett sparande i fonden via 
distributörer som fondbola
get har samarbete med, bland 
annat systerbolaget Aktieinvest 
FK AB. Via distributörer kan 
sparandet sedan ske i dels tradi
tionella aktie och fonddepåer 
eller via investerarsparkonton. 

Verksamhetens utveckling
Fondbolaget har sedan den 

1 juli 2014 förvaltat, den idag 
enda fonden, Aktiesparar
na Topp Sverige. Allt sedan 
fondbolagets start har verksam
heten varit lönsam men den är 
så klart kraftigt beroende av 
börsutvecklingen och fondens 
nettoflöden. 

Det råder prispress i bran
schen vilket i sig gör att stor
leken på förvaltat kapital och 
utbudet på fonder blir än mer 
betydande. På sikt finns därför 
planer på att starta upp fler 
fonder och närmast i tur en 
indexfond bestående av aktier 
med en hög direktavkastning. 

Målsättningen är att denna 
indexfond skall komma igång 
under 2016. Fondbolaget 
har idag två heltidsanställda 
personer, en förvaltare och en 
administrativ chef. Bolaget har 
outsourcat compliance och 
riskfunktionen. 

Ekonomi
Per den sista december 2015 
uppgick Aktiespararna Topp 
Sveriges förmögenhet till 2 249 
(2 307) mnkr och det totala 
nettoflödet uppgick under året 
till –114 (–3) mnkr, varav –4 
(22) mnkr från Pensionsmyn
digheten. Fondens avkastning 
uppgick till 1,9 (13,7) procent 
samtidigt som dess referensindex 
OMXS30 uppnådde en avkast
ning om –1,2 (9,9) procent. 
Skillnaden förklaras främst av 
utdelningar från ingående aktier 
som indexet normalt inte juste
ras för. Avkastningen för OMXS
30GI, som inkluderar utdelning
ar, uppgick till 2,2 (14,0) procent. 

Årlig avgift, exklusive courtage 
för fonden, för fonden uppgick 
till 0,31 (0,31) procent och 
fondens TotalKostnadsAndel 
(TKA) till 0,31 (0,32) procent. 
Fondens ”tracking error” mot 
OMXS30GI uppgick till 0,1 (0,2) 
procent. 

Nyckeltalet anger hur mycket 
fondens avkastning historiskt 
har avvikit från sitt referens
index och baseras på två års 
månadsavkastningar omräknade 
på helårsbasis. 

Fondbolaget hade under året 
förvaltningsintäkter om 7 292 
(3 272) tkr. Efter avdrag för 
ersättning till distributörer 
kom förvaltningsintäkterna att 
summeras till 4 848 (2 197) tkr. 
Totala intäkter kom därmed att 
hamna på 4 848 (2 200) tkr för 
helåret. Avvikelsen mot 2014 
förklaras främst av att bokslu
tet då endast omfattade andra 
halvåret avseende förvaltning av 
fonden.

Rörelsekostnaderna uppgick 
till 3 231 (1 499) tkr. Rörelsere
sultatet före bokslutsdispositio
ner och skatt uppgick till 1 617 
(698) tkr. Årets resultat uppgick 
till 1 261 (547) tkr. Årets resultat 
påverkas av ett koncernbidrag 
till moderbolaget Aktieinvest FK 
Holding AB på 1 000 (350) tkr, 
efter avdrag för latent skatt om 
220 (77) tkr påverkas balansera
de vinstmedel med 780 (273) tkr.

Balansomslutningen uppgick 
till 4 313 (2 919) tkr och det 
egna kapitalet uppgick till 2 028 
(1 547) tkr. Soliditeten uppgick 
till 47 (53) procent.  

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

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

Riskansvarig i bolaget är 
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 Aktie
invest främst exponerat för 
aktiekurs och valutakursrisker.

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

Interna riktlinjer 
för en låg risknivå

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 ogynnsam
ma valutakursförändringar. 
Valuta exponeringar 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 administrati
va rutiner leder till oväntade eko
nomiska eller förtroendemässiga 
förluster. Verksamhetens mål 
är att ständigt förbättras genom 
rutiner, tekniska system, rappor
tering, utbildning med mera. 

De operativa riskerna motver
kas även genom en god intern 
kontroll.  Överträdelser av etiska 
regler undviks genom informa
tion och utbildning av personal 
om gällande etiska riktlinjer för 

all personal. Medarbetarnas 
kompetens och utbildning är 
viktig för hanteringen av opera
tiva risker. 

Samtliga medarbetare vars 
arbetsuppgifter kräver det skall 
vara licensierade enligt Swed
secs krav.  De operativa riske
rarna omfattar även bolagets 
kontinuitetshantering.

Likviditetsrisker
Risken för att Aktieinvests betal
ningsåtaganden vid förfall inte 
kan infrias utan att kostnaden 
för betalningsmedel ökar avse

värt, eller i ett värsta scenario, 
inte kan infrias alls. Aktieinvests 
likviditetsrisker är begränsade 
då bolaget är självfinansierat, 
inte är likviditetsförsörjare på 
marknaden och dessutom inte 
bedriver någon utlåning eller 
egen handel. 

Den oberoende 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 kontroll 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 5 
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 skall 5 procent, minst en mil
jon kronor, av omsättningstill
gångarna sättas av till likviditets
reserven. Per den sista december 
2015 uppgick likviditetsreserven 
till 8 011 tkr.

God ekonomisk förvaltning och rea
listisk budgetering minskar före
tagets likviditetsrisk. Aktieinvest 
skall vara förberedd på tillfälliga 
fluktuationer i likviditeten och 
på externa störande faktorer. 
I de fall likviditetsbrist skulle 
bli aktuellt kommer bolagets 
ledning att sammankallas och ta 
kontroll över situationen. 

Tillgångar kommer att ses 
över, för att se vilka som kan 
avyttras, kontakt med moder
bolaget och institut kommer 
att tas för att tillföra eventuella 
kapitaltillskott för att kortsiktigt 
och långsiktigt säkerställa likvi
diteten i bolaget.

Strategiska risker
Risk för förlust av nuvarande 
intäktsströmmar eller försämra
de framtida intäktsmöjligheter 
pga. förändrade marknadsför
utsättningar, t.ex. försämrad 
konjunktur, ökad konkurrens, 
affärshämmande lagar/regler 
eller andra externa faktorer som 
negativt påverkar Aktieinvests 
affärsmodell. 

Strategisk risk omfattar även 
risken för att externa parter 
negativt påverkar Aktieinvests 
varumärke. Inom strategisk risk 
inryms även styrelsens, vd:s och 
ledningens ansvar att planera, 
organisera, följa upp och kont
rollera verksamheten.  

Styrelsen har 
fastställt att risk
nivån i bolaget 
skall vara låg.
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Koncernens resultaträkning 
Belopp i tusen kronor Not 2015 2014

RÖRELSENS INTÄKTER 1,2
Medlemsavgifter 24 768 21 373
Nettoomsättning 1, 2 81 187 71 443
Övriga intäkter, bidrag 125 150
Summa rörelsens intäkter 106 080 92 966

RÖRELSEKOSTNADER 2
Produktionskostnader –13 918 –11 259
Övriga externa kostnader 4,5 –43 984 –42 299
Personalkostnader 6 –53 677 –48 488
Systemkostnader 7 –952 –1 910
Avskrivningar på anläggningstillgångar 11 –4 235 –4 079
Avskrivningar på finansiella leasingavtal 12 –150 –253
Summa rörelsens kostnader –116 916 –108 288

Rörelseresultat –10 836 –15 322

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

8 18 900 18 258

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 83 94
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 –9
Summa finansiella poster 18 983 18 343

Resultat efter finansiella poster 8 147 3 021

Skatt på årets resultat 10 –1 906 –998

ÅRETS RESULTAT 6 241 2 023
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Koncernens balansräkning 
Belopp i tusen kronor Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 11
Balanserade utgifter för system 21 151 18 439

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 11, 12 2 100 2 672

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i intresseföretag 14 50 50
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 77 655 85 527
Summa anläggningstillgångar 100 956 106 688

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 16 10 937 10 843

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 053 4 156
Övriga fordringar 3 154 7 269
Skattefordran 597 1 978
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 4 747 4 857
Summa kortfristiga fordringar 12 551 18 260

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 8 010 8 030
Kassa och bank 18 53 143 29 606
Summa kortfristiga placeringar 61 153 37 636
Summa omsättningstillgångar 84 044 66 739

Summa tillgångar 185 597 173 427

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL 19
Ändamålsbestämda medel 7 390 8 390
Balanserat resultat 121 735 119 710
Årets resultat 6 241 2 023
Summa eget kapital 135 366 130 123

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatteskuld 20 1 960 2 119
Ständiga medlemmar 21 7 292 8 347
Summa avsättningar 9 252 10 466

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Treårsmedlemskap 22 1 041 989
Skuld leasegivare 12 73 258
Summa långfristiga skulder 1 114 1 247

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 7 190 3 158
Skatteskulder 637 0
Övriga  skulder 8 242 7 446
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 23 649 20 875
Skuld leasegivare 12 147 112
Summa kortfristiga skulder 39 865 31 591

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 185 597 173 427

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter 24 1 498 1 274
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Förbundets resultaträkning
Belopp i tusen kronor Not 2015 2014

RÖRELSEINTÄKTER 3
Medlemsavgifter 2 24 768 21 373
Bidrag 125 150
Nettoomsättning 1 5 831 4 165
Summa rörelseintäkter 30 724 25 688

RÖRELSEKOSTNADER 3
Övriga externa kostnader 4,5 –19 135 –15 879
Personalkostnader 6 –11 699 –11 607
Avskrivningar på finansiella leasingavtal 12 –54 –87
Summa rörelsekostnader –30 888 –27 573

Rörelseresultat –164 –1 885

FINANSIELLA POSTER
Resultat från övriga värdepapper och fonder 
som är anläggningstillgångar

8 4 487 3 606

Räntekostnader 0 –1
Övriga finansiella intäkter 9 78 31

Resultat efter finansiella poster 4 401 1 751

Skatt på årets resultat 10 –1 022 –728

ÅRETS RESULTAT 3 379 1 023
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Förbundets balansräkning
Belopp i tusen kronor Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för CRM-system 11 134 0

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 12 122 156

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 13 11 616 11 616
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 23 531 29 377
Summa anläggningstillgångar 35 403 41 149

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 329 325
Aktuella Skattefordringar 0 1 004
Fordran koncernföretag 14 0
Övriga fordringar 10 15
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 1 190 1 239
Summa korfristiga fordringar 1 543 2 583

Kassa och bank 18 14 521 2 184

Summa omsättningstillgångar 16 064 4 767

Summa tillgångar 51 467 45 916

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL 19
Ändamålsbestämda medel 7 390 8 390
Balanserat resultat 2 261 1 238
Årets resultat 3 379 1 023
Summa eget kapital 13 030 10 651

AVSÄTTNINGAR
Ständiga medlemmar 21 7 292 8 347
Summa avsättningar 7 292 8 347

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Treårsmedlemskap 22 1 041 989
Skuld leasegivare 12 73 119
Summa långfristiga skulder 1 114 1 108

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 717 417
Skulder till koncernföretag 11 777 10 087
Skatteskulder 303 0
Övriga skulder 3 339 3 394
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 13 846 11 875
Skuld leasegivare 12 49 37
Summa kortfristiga skulder 30 031 25 810

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 51 467 45 916

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

Belopp i tusen kronor 2015 2014 2015 2014
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 8 147 3 021 4 401 1 751

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 
Av- och nedskrivningar 4 386 4 332 34 87
Realisatiosresultat –15 008 –14 730 –3 835 –3059
Förändringar i avsättningar –1 214 194 –1 055 360
Betald/återbetald skatt 112 –1 042 285 –874
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapitalet

–3 577 –8 225 –170 –1 735

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning/minskning av varulager –94 1 450 – –
Ökning/minskning av fordringar 4 348 –5 606 36 –152
Förändring kortfristiga skulder 7 637 –3 633 3 918 –2 083

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 314 –16 014 3 784 –3 970

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv materiella anläggningstillgångar –465 –1 754 – –
Förvärv immateriella anläggningstillgångar –6 201 –1 950 –134 –
Förvärv  finansiella anläggningstillgångar –32 157 –55 068 –8 428 –15 247
Försäljning anläggningstillgångar 55 177 71 875 18 109 18 853

Kassaflöde från investeringsverksamheten 16 354 13 103 9 547 3 606

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring långfristiga skulder –133 19 6 129
Utbetalning ändamålsbestämda medel –998 –1 000 –1 000 –998
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –1 131 –981 –994 –869

Årets kassaflöde 23 537 –3 892 12 337 –1 233
Likvida medel vid årets ingång 29 606 33 498 2 184 3 417
Likvida medel vid årets utgång 53 143 29 606 14 521 2 184

Förändring likvida medel * 23 537 –3 892 12 337 –1 233

* Likvida medel utgörs av kassa och banktillgodohavanden.



SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND 2015   43

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. Under 2012 konstaterades att en överre
servering gjorts avseende skuld för ständiga medlemmar med totalt 3 491 tkr. Därvid beslöts att 
en upplösning av överreserveringen skulle ske under en treårsperiod, under 2012, 2013 och 2014. 
Värdet på överavskrivningen per 20141231 beräknades till 1 495 tkr, den kortfristiga delen i 
bokslutet 2014 (1/3) har intäktsförts under 2015. Även den del av årets beräkning av skuld ständiga 
medlemmar, 300 tkr är bokfört på 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 125 tkr (150 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 materiall 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 2015 2014 2015 2014
Aktieträffar /övrigt 1 732 1 081 4 633 3 001
Hyresintäkter * 0 0 1 198 1 164
Media (tidning, webb, analysguide) 11 707 9 903 0 0
Utbildning o Event 15 320 12 547 0 0
Aktiehandel (AIV) 45 315 41 585 0 0
Ränteintäkter (AIV) 568 2 959 0 0
Börs SM (tävling) 1 697 1 171 0 0
Aktieinvest fonder 4 848 2 197 0 0
Summa nettoomsättning 81 187 71 443 5 831 4 165

Hyresavtal 2015 2014
Ska betalas inom 1 år 1 644 1 644
Ska betalas inom 2–5 år 6 136 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 2015 2014
Medlemsavgifter 24 768 21 373
Övriga intäkter 1 857 1 231
Summa 26 625 22 604

Marknadsbevakning –4 895 –4 770

Information/utbildning/annons 
Intäkter 27 027 22 450
Kostnader –38 208 –31 569
Summa –11 181 –9 119

Aktieinvestkoncernen
Rörelseintäkter 45 315 41 585
Ränteintäkter 568 2 959
Kostnader –42 655 –40 972
Kostnader för systemutveckling –952 –1 910
Summa 2 276 1 662

Aktieinvest Holding koncernen
Intäkter 4 848 2 197
Kostnader –3 231 –1 499
Rörelseresultat 1 617 698
Ränteintäkter 1 3
Resultat efter finansiella poster 1 618 701

Intressebolaget AB
Intäkter 0 0
Kostnader –8 –7
Rörelseresultat –8 –7
Finansiella intäkter/kostnader 11 32
Resultat efter finansiella poster 3 25

Börs–NM
Intäkter 1 697 1 171
Kostnader –1 427 –1 155
Rörelseresultat 270 16
Ränteintäkter 0 0
Resultat efter finansiella poster 270 16

Övriga kostnader
SARF/SAB–organisation –8 037 –8 590
Administration –9 599 –9 285
Marknadsföring –1 755 –1 869
Medlemsservice/kundservice –6 029 –6 533
Summa övriga kostnader –25 420 –26 277

Avskrivningar –120 –129

Rörelseresultat –10 836 –15 322
Finansiellt netto 18 983 18 343

Resultat efter finansiella poster 8 147 3 021
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Not 3. Försäljning och inköp mellan koncernföretag
Förbundet

Belopp i tusen kronor 2015 2014
Försäljning inom koncernen 2 563 2 343
Inköp inom koncernen 855 934

Arvode och kostnadsersättning Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2015 2014 2015 2014
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag 381 365 80 60
Andra uppdrag (avser ersättning för fristående rådgivning) 138 85 82 51

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2015 2014 2015 2014
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal 3 775 3 109 2 377 1 097

Framtida minimileaseavgifter avseende ej Koncernen Förbundet
uppsägningsbara operationella leasingavtal 2014 2014 2014 2014
Ska betalas inom 1 år 3 984 3 530 2 586 2 264
Ska betalas inom 2–5 år 9 115 12 464 6 131 8 501
Efter 5 år – – – –

Not 4. Information angående ersättning till revisorer

Not 5. Operationella leasingavtal

Hyreskontrakt lokaler

Hyreskostnaderna för förbundet uppgår till 1 675 (767) tusen kronor. Koncernens hyreskostnader upp
går till 2 890 (2 474) 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 1 500 kronor för hel och 750 kronor för halvdag. För 
ordförande i kommittéerna tillkommer dessutom ett årsarvode på 5 000 kronor.

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

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.

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 (480) 
tusen kronor skulle utgå till förbundsstyrelsen, varav 230 (200) tusen kronor till ordföranden.

Till förbundsstyrelsen har under 2015 utgått ett arvode om totalt 385,5 tkr (225 tkr). 2007 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 (364) tusen kronor, 
varav styrelsens ordförande Carl Johan Högbom erhållit 100 (0) tusen kronor. 

Till förbundets och Servicebolagets verkställande direktör, Carl Rosén har utgått lön om totalt 1 297 
(1 203) tusen kronor. För vd är uppsägningstiden 6 månader och för förbundet är uppsägningstiden 9 
månader.  

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

Till vd i Aktieinvest FK, Therese Lundstedt, har under året utgått lön om sammanlagt 853 (0) tusen 
kronor. Till avgående vd, Andreas Serrander, har under året utgått lön om sammanlagt 1 239 (1 025) 
tusen kronor. För vd finns också pensionsutfästelse motsvarande vad som ryms inom ramen för all
män pensionsplan (ITP). För vd är den ömsesidiga uppsägningstiden 6 månader. 

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2015 2014 2015 2014
Medelantal anställda 70 68 21 20
– varav kvinnor 36 34 13 12
– varav män 34 34 8 8
Ledande befattningshavare
Totalt 10 10 5 5
– varav kvinnor 5 4 2 0
– varav män 5 6 3 5

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
Styrelse, vd och övriga ledande befattningshavare 4 630 3 372 1 082 1 096
Övriga anställda 31 229 29 605 7 283 7 159
Summa löner 35 859 32 977 8 365 8 255

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER
Styrelse, vd och övriga ledande befattningshavare 10 720 9 627 2 205 2 151
Övriga anställda 5 752 4 269 974 925
Summa löner 1 586 1 615 396 276
Summa personalkostnader 53 917 48 488 11 940 11 607

* Kostnader inklusive sociala avgifter, pensioner, löneskatter

Not 6. Anställda och personalkostnader*
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Koncernen 2015 

Ersättningar till koncernledning:

Belopp i kronor Styrelsearvode/
grundlön

Förbundet/
Servicebolaget

Summa

Styrelsen
Johan Flodström, ordförande 100 000 100 000
Thomas Ahlandsberg 30 000 30 000
Mats Ekberg 17 500 17 500
Inger Eriksson 30 000 30 000
Ingemar Gustafsson 17 500 17 500
Kerstin Hällgren 17 500 17 500
Carl Johan Högbom 60 000 60 000
Johan Jansson 17 500 17 500
Per Löjdquist 16 000 16 000
Lars Milberg 17 500 17 500
Johanna Petersson 17 500 17 500
Ulrika Sandborg 30 000 30 000
Cecilia Gunne 17 500 17 500

Vd
Carl Rosén 1 297 583 371 783 1 669 366

Ersättningarna ovan avser utbetalningar som gjorts under 2015. 

Not 7. Systemkostnader

För 2015 har utgifter för IT-stöd i Aktieinvest 952 (1 910) tusen kronor kostnadsförts.      



50   SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND 2015

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2015 2014 2015 2014
Utdelning på placerings– och bevakningsportföljen 3 752 3 250 652 547
Realiserade vinster på försäljning av värdepapper 16 145 15 638 4 272 3 414
Realiserade förluster på försäljning av värdepapper –997 –630 –437 –355
Summa övriga värdepapper 18 900 18 258 4 487 3 606

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2015 2014 2015 2014
Ränteintäkter 17 65 12 2
Övriga finansiella intäkter 66 29 66 29
Summa övriga ränteintäkter 83 94 78 31

Koncernen Förbundet*
Belopp i tusen kronor 2015 2014 2015 2014
Aktuell skatt –2 066 –1 164 –1 022 –728
Uppskjuten skatt 160 166 0 0

–1 906 –998 –1 022 –728

Redovisat resultat före skatt 8 147 3 021 4 401 1 751
Ej skattepliktig verksamhet 164 1 885 164 1 885
Tillkommer:
     Övriga ej avdrag kost 209 147 0 0
     Övriga poster 87 76 82 75
Avgår:
      Aktiefållan 0 –401 0 –401
      Övriga poster 0 –7 0 0
      Obeskattade reserver 725 752 0 0
      Ej skattepliktiga intäkter –616 –837 0 0
      Skatten underskott i SAB 677 652
Beskattningsbar inkomst 9 393 5 288 4 647 3 310

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

Not 8. Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar

Not 9. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

Not 10. Skatt på årets resultat

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

* Förbundet är skattepliktigt endast för resultat från kapitalförvaltning. Dotterbolaget Aktieinvest är i sin helhet skattepliktig för hela sin verksamhet. 
Aktiespararna Service AB redovisar ett resultat om –151 tkr före skatt. Företaget har nyttjat tidigare redovisade förlustavdrag.    
  
Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör för år 2015, 22 % (22 % för år 2014).

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 2015-12-31 till 49 314 tusen kronor, och ackumulerade avskrivningar till 
30 875 tusen kronor. Förbundet har investerat 134 tkr under 2014 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. 

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

Finansiella leasingavtal avseende Förbundet och koncernen avser bilar, inga nya avtal har tecknats under 2015.

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

Koncernen
Belopp i tusen kronor 2015–12–31 2014–12–31
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
BALANSERADE UTGIFTER FÖR SYSTEM
Ingående anskaffningsvärde 49 314 47 364
Inköp, depåhanteringssystem och CRM 6 201 1 950
Utgående ackumulerade anskaffningar 55 515 49 314

Ingående avskrivningar 30 875 27 684
Årets avskrivningar 3 488 3 191
Utgående ackumulerade avskrivningar 34 363 30 875

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 21 152 18 439

Finansiella leasingavtal Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2015 2014 2015 2014
Anskaffningsvärde 370 623 156 243
Avskrivning –150 –253 –34 –87
Utgående redovisat värde 220 370 122 156

Framtida minimileaseavgifter avseende ej  
uppsägningsbara finansiella leasingavtal 2015 2014 2015 2014
Ska betalas inom 1 år 147 112 49 37
Ska betalas inom 2–5 år 73 258 73 119

Not 12. Materiella anläggningstillgångar
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
Ingående anskaffningsvärde 6 361 12 194
Finansiell leasing 220 370
Inköp 465 1 754
Försäljningar och utrangeringar –352 –7 957
Utgående ackumulerade anskaffningar 6 694 6 361

Ingående avskrivningar 3 066 9 857
Försäljningar och utrangeringar –211 –7679
Årets avskrivningar 747 888
Utgående ackumulerade avskrivningar 3 602 3 066

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 3 092 3 295
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Not 13. Andelar i koncernföretag

Företagsöversikt 2015

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 2015–12–31 2014–12–31
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 2015-12-31 2014-12-31
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 10 000 10 000
Bokfört värde 11 516 11 516
Eget kapital 96 989 97 140
Resultat –151 122

Aktiespararnas Intresse AB
Org. nr: 556474–6039
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2015-12-31 2014-12-31
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 1 000 1 000
Bokfört värde 100 100
Eget kapital 255 253
Resultat 2 19
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Börs–NM AB
Org. nr: 556708–7498
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2015-12-31 2014-12-31
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 100 000 100 000
Bokfört värde 100 100
Eget kapital 437 440
Resultat –3 8

Aktieinvest FK AB
Org. nr: 556072–2596
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2015-12-31 2014-12-31
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 200 000 200 000
Bokfört värde 14 506 14 506
Eget kapital 42 747 40 429
Resultat 2 318 891

Aktieinvest Fonder AB
Org nr: 556401–2978
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2015-12-31 2014-12-31
Kapitalandel 100% 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 12 500 12 500
Bokfört värde 1 250 1 250
Eget kapital 2 027 1 547
Resultat 480 274

Aktieinvest FK Holding AB
Org. nr. 556918–4822
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2015-12-31 2014-12-31
Kapitalandel 100 % 100 %
Rösträttsandel 100 % 100 %
Antal andelar 1 000 1 000
Bokfört värde 50 50
Eget kapital 1 104 324
Resultat 780 273

Deponova AB
Org nr: 556576–4155
Säte: Stockholm
Belopp i tusen kronor 2015-12-31 2014-12-31
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 2015-12-31 2014-12-31
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 2015-12-31 2014-12-31
Kapitalandel 50 % 50 %
Rösträttsandel 50 % 50 %
Antal andelar 500 500
Bokfört värde 50 50
Eget kapital 437 440
Årets resultat –3 8

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde 85 527 87 326 29 377 29 924
Försäljningar –40 029 –56 867 8 428 –15 794
Anskaffningar 32 157 55 068 –14 274 15 247
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 77 655 85 527 23 531 29 377

Förbundet
Anskaffningsvärde Marknadsvärde

Belopp i tusen kronor 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Förbundets bevakningsportfölj 1 082 1 075 3 595 2 920
Förbundets placeringsportfölj 22 306 28 159 31 748 39 527
Stipendiefond 143 143 256 252
Summa 23 531 29 377 35 599 42 699

Koncernen
Anskaffningsvärde Marknadsvärde

Belopp i tusen kronor 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Förbundets bevakningsportfölj * 1 082 1 075 3 595 2 920
Förbundets placeringsportfölj 22 306 28 159 31 748 39 527
Stipendiefond 143 143 256 252
Aktiespararnas Intresse AB:s aktieinnehav 173 173 640 620
Aktiespararnas Service AB:s placeringsportfölj 53 951 55 977 84 218 84 375
Summa 77 655 85 527 120 457 127 694

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

Aktiespararnas Service AB:s placeringsportfölj

Anskaffningsvärde 2015-12-31 Marknadsvärde 2015-12-31
Aktieslag Antal Tusen kronor Antal Tusen kronor 
Alfa Laval 4 782 575 741
Autoliv 737 585 791
H&M B 3 479 647 1 051
Investor B 4 888 644 1 528
Kinnevik B 2 281 593 598
Kungsleden 12 848 762 777
Nibe B 5 438 947 1 547
SCA B 3 760 649 927
SEB A 8 994 975 804
Swedish Match 3 808 1 014 1 143
Summa 7 391 9 907

Aktiefonder
Aktiespararna Topp Sverige 1 598 845 14 915 21 840
Summa 22 306 31 747

Anskaffningsvärde 2015-12-31 Marknadsvärde 2015-12-31
Aktieslag Antal Tkr Antal Tkr
ABB 20 000 2 500 20 000 3 056
Avanza 24 000 384 24 000 8 820
Fast. Balder B 10 000 1 450 10 000 2 087
Fast. Balder PREF 5 000 1 766 5 000 1 560
Bravida 15 000 738 15 000 833
CellaVision 15 000 841 15 000 1 046
Doro 15 000 788 15 000 930
Duni 15 000 1 884 15 000 2 123
H&M B 20 000 3 573 20 000 6 042
Industrivärden C 30 000 3 589 30 000 4 353
Investor B 10 000 3 027 10 000 3 126
Lundbergs B 20 000 4 770 20 000 9 348
Lundin Petroleum 20 000 2 695 20 000 2 452
Novo Nordisk B 5 000 2 327 5 000 2 448
Sandvik 30 000 1 660 30 000 2 222
Svenska Cellulosa SCA B 20 000 1 650 20 000 4 930
Scandi Standard 40 000 1 992 40 000 2 170
SEB A 40 000 2 520 40 000 3 576
Skanska B 40 000 4 212 40 000 6 592
Swedish Orphan Biovitrum 40 000 583 40 000 5 384
Tele2 B 55 000 4 468 55 000 4 661
Trelleborg B 20 000 2 316 20 000 3 296
Volvo B 40 000 4 217 40 000 3 164
Summa 53 951 84 218



56   SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND 2015

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. 

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

Not 16. Varulager 

Varulager avseende handelslager av värdepapper i Aktieinvest FK AB är värderat till lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde per balansdagen, 
med belopp 10 685 (10 578) tusen kronor. 

Förlagsprodukter i Aktiespararna Service AB är upptagna till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde, belopp 252 (209) tusen kronor.

Not 17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 18. Kassa och bank

Not 19. Eget kapital

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Upplupna intäkter 1 518 2 042 0 7
Förutbetalda kostnader 3 229 2 815 1 190 1 232
Summa 4 747 4 857 1 190 1 239

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Kassa 12 12 9 9
Bankräkning 49 136 27 344 11 728 811
Plusgiro 3 888 2 153 2 677 1 267
Stipendiefond 107 97 107 97
Summa 53 143 29 606 14 521 2 184

Koncernen
 
Belopp i tusen kronor 

Ändamåls-
bestämda medel

Balanserat 
resultat

Årets resultat Totalt

Ingående balans 2015-01-01 8 390 119 712 2 023 130 125
Vinstdisposition 2 023 -2 023 0
Under året återförda belopp –1 000 –1 000
Årets resultat 6 241 6 241
Utgående balans 2015-12-31 7 390 121 735 6 241 135 366

Förbundet
 
Belopp i tusen kronor 

Ändamålsbe-
stämda medel

Balanserat 
resultat

Årets resultat Totalt

Ingående balans 2015-01-01 8 390 1 238 1 023 10 651
Vinstdisposition 1 023 –1 023 0
Under året återförda belopp –1 000 –1 000
Årets resultat 3 379 3 379
Utgående balans 2015-12-31 7 390 2 261 3 379 13 030

 
Ändamålsbestämda medel

Resursfond Riskfond Stipendiefond Utbildnings– 
fond

Totalt

Ingående balans 2015-01-01 4 000 1 684 93 2 613 8 390
Under året återförda belopp –1 000 –1 000
Utgående balans 2015-12-31 4 000 1 684 93 1 613 7 390
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Not 21. Ständiga medlemmar

Not 22. Treårsmedlemskap

Not 23. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Förbundet
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Belopp vid årets ingång 8 845 9 100 8 845 9 100
Nya ständiga medlemmar 718 858 718 858
Omföring medlemsintäkt –1 971 –1 113 –1 971 0
Belopp vid årets utgång 7 592 8 845 7 592 9 958

Redovisas som
Avsättning 7 292 8 347 7 292 8 347
Kortfristig skuld 300 498 300 498
Summa 7 592 8 845 7 592 8 845

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Treårsmedlemskap (förfaller löpande under år 2–3) 1 041 989 1 041 989
Summa 1 041 989 1 041 989

Koncernen Förbundet
Belopp i tusen kronor 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Upplupna semesterlöner 4 635 4 806 1 534 1 424
Upplupna arbetsgivaravgifter 996 997 242 211
Upplupna styrelsearvoden 1 121 608 679 608
Förutbetalda medlemsavgifter 10 778 9 125 10 778 9 125
Övriga förutbetalda intäkter 1 763 1 345 0 0
Övriga reserveringar 4 356 3 994 613 507
Summa 23 649 20 875 13 846 11 875

Not 20. Uppskjuten skatteskuld
Koncernen

Belopp i tusen kronor 2015–12–31 2014–12–31
Belopp vid årets ingång 2 119 2 285
Under året återförda belopp –160 –166
Summa 1 959 2 119

Not 24. Ställda säkerheter 

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