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Vi kan lägga ännu ett händelserikt år bakom oss. 2015-års 
turbulens fortsatte på aktiemarknaderna som under året 
starkt påverkades av Storbritanniens brexitomröstning, 
det amerikanska presidentvalet, IPO-hysteri och det ne-
gativa ränteläget. På Aktieinvest har vi dessutom hunnit 
med flera affärskritiska leveranser och förändringar, alla 
viktiga steg mot vår vision att bli Sveriges enklaste och 
ärligaste nätmäklare. 
 Utvecklingen av vår nya internettjänst, Aktieinvest 
Beta, har prioriterats under året och funktioner såsom 
handel med andelsorder, inloggning med BankID och en 
digital nykundsprocess med BankID-signering har lanse-
rat framgångsrikt. Vår IT-avdelningar har under året ge-
nomfört hela 10 större releaser och 133 utvecklingsupp-
drag. Med denna utvecklingstakt når allt fler nyheter och 
förbättringar kunderna vilket vi också får positiv feedback 
kring.
 Även marknads- och försäljningsavdelningen har un-
der året fortsatt sin digitaliseringsresa med både nyrek-
ryteringar, nya arbetssätt och framförallt ökad bearbet-
ning av befintliga kunder. Ett tydligare fokus på content 
marketing har också utvecklats i och med lanserig av vår 
nya aktieinvest.se. Sajten är nu responsiv vilket möjliggör 
att våra kunder och övriga intressenter kan besöka oss via 
mobilen och andra enheter. En helt ny varumärkesprofil 
med ny logotyp, ny design och nya färger har också fått 
se dagens ljus. Även kraftig ökad närvaro i traditionell och 
digital media samt sociala medier har speglat året. 
 Vårt uttalade kundfokus genomsyrar idag alla avdel-
ningar som löpande genomför förbättringar i vardagen. 
Förutom IT, marknads- och försäljningsteamen har även 
Backoffice och Frontoffice genomfört flera initiativ un-
der året som tydligt stärker vår service och hjälper våra 
kunder i vardagen. Från och med 2016 mäter vi också vår 
kundnöjdhet genom Net Promotor Score. För 2017 finns 
tydliga mål för kundnöjdheten. Nya initiativ kommer att 
utgå från kundernas feedback i större utsträckning från 
och med nu. 
 Teamet för kundservice och mäkleriet har fått ändrade 
arbetsuppgifter och ett tydligare fokus på försäljning, för-
ändringar som fallit väl ut under det andra halvåret. Vi 
märker att vi kan hjälpa kunderna ännu mer genom att 

VD ord

Från klarhet till klarhet
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också föreslå åtgärder och informera om våra tjänster. 
Denna förändring lär bära frukt under kommande år.
 Våra kunder har varit aktiva under året vilket visar på 
antalet transaktioner både via andelsorder och börsor-
der. Även handelslagret har visat positivt resultat under 
året. Intäkterna för depåavgifter har under året fortsätta 
vika i enlighet med tidigare trend. Detta beror främst på 
att kunderna månadssparar och/eller är aktiva i sitt spa-
rande samt att allt fler av våra kunder blir medlemmar 
i Aktiespararna, alternativ som alla ger kostnadsfria de-
påer. 
 Den negativa räntan har lett till att våra klientmedel 
under året har genererat en räntekostnad. Då räntenettot 
är ett viktigt intäktsben för oss har detta påverkat våra 
intäkter avsevärt. Sett till Riksbankens räntebana är ett 
fortsatt fokus och hårt arbete med cash management ett 
måste för kommande år. 
 Den höga aktiviteten på börsen har även lett till ett 
rekordår för noteringar,  emissioner och andra före-
tagshändelser. Hos oss på Aktieinvest har det varit ett 
hektiskt år för Backoffice som hanterar våra kunders fö-
retagshändelser och emissioner. Det hektiska emissions-
året har också medfört tillströmning av uppdrag till vår 
avdelning Emittentservice som genomfört rekordmånga 
uppdrag under året vilket bidrar positivt till årets resul-
tat. 
 2016 var ett uttalat satsningsår för Aktieinvest i en-
lighet med vår strategi och ekonomiska plan. Våra ökade 

kostnader under året härleds främst till en större perso-
nalstyrka och satsningar på Aktieinvest Beta. Detta till 
trots gör vi ett långt mer positivt resultat än budgeterat. 
Rörelseresultatet för 2016 uppgick till -347 (2 329) tkr.
 Aktieinvest är ett lagbygge där medarbetarna är vår 
främsta tillgång som vi fortsatt kommer att satsa tid, 
kraft och pengar på att motivera. God hälsa, arbetsglädje 
och engagemang är fortsatt i fokus under nästa år då nya 
initiativ kommer att genomföras för att vi ska kunna göra 
nya stordåd. 
 När vi lägger 2016 till handlingarna kan jag konsta-
tera att våra framgångar har varit en laginsats. Jag är 
mycket stolt över alla kollegors engagemang för Aktie-
invest, för våra kunder och för varandra. Under 2017 blir 
det fortsatt full fart men också dags att skörda en del av 
2016-års slit. Fortsatta investeringar i framförallt Aktie-
invests Internettjänst kommer påverka resultatet nega-
tivt under 2017, men samtidigt föra med sig en förbättrad 
användarupplevelse och tjänst för bolagets kunder. Vi 
har helt klart gått från klarhet till klarhet. 

Nu är det dags att lyfta!

Stockholm i febaruari 2017

Therese Lundstedt
Verkställande Direktör
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Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för Aktiein-
vest FK AB avseende verksamhetsåret 2016.

Verksamhet och ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Aktiespararnas 
Serviceaktiebolag (org nr 556193-7078), vilket i sin tur 
är helägt av Sveriges Aktiesparares Riksförbund (org nr 
857202-1593). Bolagets säte är Stockholm.
 Aktieinvest står under Finansinspektionens tillsyn 
och har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse, enligt 
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, försäk-
ringsförmedling enligt lag (2005:405) om försäkringsför-
medling, samt tillstånd att bedriva pensionssparrörelse 
(IPS) enligt lagen (1993:931) om individuellt pensions-
sparande. 

Uppdrag, mål och målgrupp
Aktieinvests uppdrag finns utryckt i Aktiespararnas verk-
samhetsidé som säger att förbundet skall erbjuda unika 
aktiehandelstjänster för privatpersoner som vill spara 
framgångsrikt i aktier och känna sig trygga. Det skall ske 
genom att erbjuda aktiehandelstjänster som är anpas-
sade till medlemmarnas behov och förbundets grundläg-
gande idéer.
 Aktieinvests mål är att göra kunden till en bättre och 
mer framgångsrik långsiktig sparare, bland annat genom 
att möjliggöra - och förenkla - ett aktiesparande enligt 
Aktiespararnas Gyllene Regler.

Aktiespararnas Gyllene regler
Aktiespararna har sju gyllene regler, följ dem och öka 
dina chanser att erhålla en god avkastning på dina 
aktier.

• Sätt mål för ditt aktiesparande – var långsiktig
• Investera regelbundet
• Kontrollera riskerna
• Var försiktig med belåning
• Håll dig välinformerad
• Gör din egenanalys
• Sätt upp regler för när du skall omplacera

Aktieinvest riktar sig till den långsiktiga spararen och 
bland prioriterade målgrupper återfinns både mindre er-

farna aktiesparare liksom medlemmar i Sveriges Aktie-
sparares Riksförbund. För Aktieinvest företagstjänster 
utgörs målgruppen av noterade bolag samt andra bolag i 
behov av emittentservice av administrativ karaktär.

Verksamhetens utveckling
Aktieinvest erbjuder ett flertal olika depåtyper anpassade 
efter olika önskemål och sparande. Bland Aktieinvests 
erbjudande finns både traditionella aktie- och fonddepå-
er, Investeringssparkonto (ISK), kapitalförsäkrade depåer 
och depåer för individuellt pensionssparande (IPS). För 
den som önskar ett riktigt bekvämt sparande i enskilda 
aktier erbjuder Aktieinvest Portföljspar som innebär ett 
sparande i en färdig aktieportfölj där omplaceringar sker 
helt automatiskt. För externa distributörer erbjuds även 
depåtjänster för olika typer av pensionsförsäkringar. 
 Aktieinvest erbjuder kunden att spara i enskilda ak-
tier på flera olika sätt, för både mindre och större belopp. 
Genom Aktieinvests unika andelshandel, Andelsorder, 
kan kunden med små belopp bygga en aktieportfölj be-
stående av enskilda aktier med god riskspridning till låga 
kostnader. Genom Andelsorder tillåts dessutom ett må-
nadssparande i en diversifierad portfölj till en låg kost-
nad.
 Genom Portföljorder eller via tjänsten Portföljspar 
kan kunden investera i en aktieportfölj som innehåller 
ett flertal olika aktieslag – sannolikt marknadens enk-
laste sätt att investera i en egen aktieportfölj. Med Port-
följspar sköts dessutom omplaceringar helt automatiskt.
 Genom Börsorder kan kunden köpa och sälja aktier 
direkt mot marknadsplats.
 Fonder kan antingen köpas via Fondorder eller ge-
nom de portföljer i Portföljorder som innehåller fonder. 
 Under 2016 har bolagets betaversion av Aktieinvests 
nya internettjänst kompletterats med handel genom An-
delsorder och inloggning med BankID. Den nya internet-
tjänsten är helt responsiv och anpassar sig efter skärms-
torlek, vilket tillåter en bra användarupplevelse på vanlig 
datorskärm likväl som på en smartphone. Lansering av 
nya funktionaliteter kommer ske kontinuerligt under 
2017.
 Aktieinvests företagstjänster erbjuder emittentser-
vice och samarbetsprogram. Aktieinvest emittentservice 
administrerade under 2016 cirka 170 (155) uppdrag. 

Förvaltningsberättelse
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Marknaden
Efter en svag inledning så utvecklades Stockholmsbör-
sen (OMXS30) starkt under den senare delen av året och 
slutade på 5 (-1) procent. Avkastningen för Stockholms-
börsen inklusive återinvesterade utdelningar (OMXSGI) 
steg med 9 (2) procent. En god börsutveckling genererar 
tillväxt i Aktieinvests förvaltade kapital. Både styr- och 
marknadsräntor sjönk ytterligare från historiskt låga ni-
våer, vilket påverkar Aktieinvests räntenetto negativt.
 Courtageintäkterna har under året minskat med 11 
procent vilket är en effekt av de prisförändringar bolaget 
genomfört, men även relaterat till den oroliga marknads-
utvecklingen.
 Antalet kunder uppgick vid årets slut till 44 876 
stycken (47 096) och det förvaltade kapitalet i depåer till 
8 205 (7 720) Mkr.

Administration
Antalet anställda (exklusive föräldralediga) uppgick till 
38 (34) vid utgången av år 2016, varav 22 (19) var kvin-
nor och 4 (4) arbetade deltid. Medelantalet anställda har 
under året uppgått till 35 (30) varav 19 (15) var kvinnor.

Intäkts- och Resultatutveckling
Året inleddes med en svag börsutveckling som sedan 
återhämtade sig och OMXS30 slutade på plus 5 procent. 
Marknadsräntorna har under året sjunkit till historiskt 
låga nivåer, vilket medfört att bolagets räntenetto nu 
är en kostnad. Räntenettot medför att rörelseintäkterna 
minskat under året till 43 578 (45 936) Tkr, vilket var en 
minskning med 5 (3) procent jämfört med föregående år. 
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick 
till -347 (2 329) Tkr. Årets resultat uppgick till 0 (2 371) 
Tkr.

Kapitalstruktur och Finansiell ställning
Balansomslutningen uppgick till 68 362 (62 784) Tkr, där-
till kommer förvaltade medel för tredje mans räkning om 
557 128 (576 653) Tkr. Av balansomslutningen utgör pos-
ten immateriella anläggningstillgångar 19 337 (18 129) 
Tkr. Bolaget har under året genomfört en nyemission 
uppgående till 7 500 tkr (75 000 aktier med kvotvärde 100 
kronor per aktie). Det beskattade egna kapitalet uppgick 
vid årsskiftet till 50 304 (42 804) Tkr. Soliditeten uppgick 
till 83 (79) procent och bolagets likviditet uppgick till 18 
120 (15 859) Tkr. Uppgifter avseende koncernen redovi-

sas i not 12 och bolagets likviditetsrisk not 25.
 Kapitaltäckningskvoten uppgick till 3,63 (3,02) och 
den total kapitalrelation som ersatt kapitaltäckningskvo-
ten uppgick till 29,03 (24,15) procent. För övriga upplys-
ningar avseende kapitaltäckning, se not 24.

Styrelsen
Under året har Carl Rosén lämnat styrelsen. Styrelsen 
består av Carl Johan Högbom (ordförande), Thomas Ah-
landsberg, Wictoria Glans, Suzanne Grenz och Lars Mil-
berg.
 Therese Lundstedt är bolagets VD. Styrelsen sam-
manträdde sju gånger under 2016. 
 
Framtidsutsikter
Arbetet med att göra Aktieinvests kunder till bättre och 
mer framgångsrika långsiktiga sparare kommer att fort-
sätta under 2017. Ett led i arbetet är att göra sparandet i 
aktier enklare och mer tillgängligt. Aktieinvest bedömer 
att förutsättningarna för det är goda. Under 2017 kom-
mer investeringar fortsatt påverka bolagets resultat. Det 
kommer vara fortsatt fokus på bolagets Internettjänst, 
där ny funktionalitet kommer att släppas löpande. Detta 
kommer att bidra till att göra det ännu enklare att bli en 
mer framgångsrik långsiktig aktiesparare.  

Risker och osäkerhetsfaktorer
Styrelsen har beslutat att risknivån i bolaget ska vara 
låg och att bolaget ska säkerställa en hög intern kontroll. 
 I not 25 lämnas en ingående redogörelse över bola-
gets risker och riskhantering.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets 
resultat om 0 kr jämte balanserad vinst om 18 804 tkr, 
totalt 18 804 tkr överförs i ny räkning.
 Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt 
hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning, 
kassaflödesanalys samt noter.
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Aktieinvest FK AB Org. nr 556072-2596

Årsredovisning 2016

Femårsöversikt

Resultaträkningar Tkr 2016 2015 2014 2013 2012

Räntenetto -1 257 568 2 959 4 457 7 392

Provisionsnetto 31 706 32 444 31 653 31 711 30 512

Nettoresultat av finansiella transaktioner 13 128 12 925 9 932 9 778 8 382

Summa rörelseintäkter 43 578 45 936 44 544 45 946 46 286

Rörelsekostnader -43 925 -43 607 -42 882 -40 934 -41 911

Rörelseresultat -347 2 329 1 662 5 012 4 375

Bokslutsdispositioner 372 725 752 -601 -362

Skatt  -25 -683 -544 -979 -1 065

Årets resultat 0 2 371 1 870 3 432 2 948

Balansräkningar Tkr 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 1 2 3 6 2

Utlåning till kreditinstitut 18 119 15 857 7 221 14 942 14 938

Aktier och andelar 12 082 10 738 10 578 12 084 9 793

Aktier och andelar, koncernföretag 703 703 703 703 1 953

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 6 012 8 010 8 030 - 4 040

Immateriella anläggningstillgångar 19 337 18 129 18 303 19 680 19 898

Materiella tillgångar 872 1 447 1 750 1 706 1 813

Övriga tillgångar 11 236 7 879 11 837 15 625 12 792

Summa tillgångar 68 362 62 784 58 425 65 329 65 229

Övriga skulder 9 522 11 072 8 358 15 405 15 906

Obeskattade reserver 8 536 8 908 9 634 10 386 9 785

Eget kapital 50 304 42 804 40 433 39 538 39 538

Summa skulder och eget kapital 68 362 62 784 58 425 65 329 65 229

Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012

Soliditet, procent 83 79 82 73 72

Räntabilitet eget kapital, procent -0,7 4,8 3,5 10,6 9,4

Avkastning på tillgångar, procent -0,5 3,7 2,8 7,7 6,7

Kapitaltäckningskvot* 3,63 3,02 2,99 2,55 2,76

Total kapitalrelation, procent 29,03 24,15 23,28 - -

Rörelseresultat, tkr -347 2 329 1 662 5 012 4 375

Kassaflöde, tkr 2 261 8 635 -7 724 9 1 702

Intäkt per anställd, tkr 1 245 1 531 1 536 1 584 1 543

Vinst (rörelseresultat) per anställd, tkr -10 78 57 173 146

Antal anställda i medeltal 35 30 29 29 30

Definition nyckeltal;

Soliditet = Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen

Räntabilitet eget kapital = Rörelseresultat före för skatt i procent av genomsnittligt justerat EK

*Nytt regelverk(se not 25) har medfört att kapitaltäckningskvoten ersatts med kapitalrelationer.Kvoten redovisas för att möjliggöra jmf mellan åren.
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Aktieinvest FK AB Org. nr 556072-2596

Årsredovisning 2016

RESULTATRÄKNING
Tkr Not 2016 2015

Rörelseintäkter

Räntenetto 1 -1 257 568

Erhållna utdelningar 2 264 593

Provisionsintäkter 3 33 455 34 422

Provisionskostnader 4 -1 748 -1 979

Nettoresultat av finansiella

transaktioner 5 12 864 12 332

Summa rörelseintäkter 43 578 45 936

Rörelsekostnader

Allmänna administrationskostnader 6 -35 552 -35 094

7 -4 688 -4 115

Övriga rörelsekostnader 8 -3 685 -4 398

Summa rörelsekostnader -43 925 -43 607

Rörelseresultat -347 2 329

Bokslutsdispositioner 19 372 725

Resultat före skatt 25 3 054

Skatt på årets resultat 20 -25 -683

ÅRETS RESULTAT (tillika totalresultat) 0 2 371

Avskrivningar av materiella och 

immateriella tillgångar
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Aktieinvest FK AB Org. nr 556072-2596

Årsredovisning 2016

BALANSRÄKNING
Tkr Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 1 2

Utlåning till kreditinstitut 9 18 119 15 857

Obligation och andra ränte-

bärande värdepapper 10 6 012 8 010

Aktier och andelar 11 12 082 10 738

Aktier och andelar, koncernföretag 12 703 703

Immateriella anläggningstillgångar 13 19 337 18 129

Materiella tillgångar 14 872 1 447

Övriga tillgångar 15 8 662 5 932

Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter 16 2 574 1 966

Summa tillgångar 68 362 62 784

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

Skulder Not

Övriga skulder 17 5 789 7 985

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 18 3 733 3 087

Summa skulder 9 522 11 072

Obeskattade reserver 19 8 536 8 908

Summa obeskattade reserver 8 536 8 908

Eget Kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 27 500 20 000

Reservfond 4 000 4 000

Fond för utvecklingsutgifter 4 730 -

Summa bundet eget kapital 36 230 24 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 14 074 16 433

Årets resultat 0 2 371

Summa fritt eget kapital 14 074 18 804

Summa eget kapital 50 304 42 804

Summa skulder och eget kapital 68 362 62 784
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Aktieinvest FK AB Org. nr 556072-2596

Årsredovisning 2016

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Tkr

 

Aktie- Reserv- Fond för utvecklings- Balanserade Årets Totalt eget

kapital fond utgifter vinstmedel resultat kapital

Ingående balans 1 januari 2015 20 000 4 000 14 563 1 870 40 433

Vinstdispositioner 1 870 -1 870 0

Årets resultat (tillika totalresultat) 2 371 2 371

Utgående balans 31 december 2015 20 000 4 000 0 16 433 2 371 42 804

Ingående balans 1 januari 2016 20 000 4 000 16 433 2 371 42 804

Nyemission 7 500 7 500

Fond för utvecklingsutgifter 4 730 -4 730 0

Vinstdispositioner 2 371 -2 371 0

Årets resultat (tillika totalresultat) 0 0

Utgående balans 31 december 2016 27 500 4 000 4 730 14 074 0 50 304

Aktiekapitalet består av 275 000 aktier med kvotvärde 100 kronor per aktie.
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Aktieinvest FK AB Org. nr 556072-2596

Årsredovisning 2016

KASSAFLÖDESANALYS
Tkr 2016 2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat* -347 2 329

Justeringar för:

Avskrivningar 4 688 4 115

Vinst vid försäljning av inventarier 0 -28

Betald skatt 395 -65

4 736 6 351

Ökning (-) / minskning (+) av rörelsetillgångar

  Värdepapper -1 344 -160

  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter -608 616

  Övriga rörelsetillgångar -2 730 3 261

  Obligation och andra räntebärande värdepapper 1 998 20

Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder

  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 646 1

  Övriga rörelseskulder -2 616 3 406

Kassaflöde från den löpande verksamheten 82 13 497

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar -5 256 -3 314

Investeringar i materiella tillgångar -65 -465

Försäljning av materiella tillgångar - 168

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 321 -3 611

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission 7 500 -

Lämnat koncernbidrag - -1 250

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 500 -1 250

Årets kassaflöde 2 261 8 635

Likvida medel vid periodens början 15 859 7 224

Likvida medel vid periodens slut 18 120 15 859

Tilläggsupplysningar

Likvida medel vid årets slut 2016 2015

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 1 2

Utlåning till kreditinstitut 18 119 15 857

Summa 18 120 15 859

* Erhållen och erlagd ränta, samt utdelningar från den löpande verksamheten.

2016 2015

Erhållen ränta 156 418

Erlagd ränta -1 373 -

Utdelningar 264 593

Summa -954 1 012

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital
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Aktieinvest FK AB Org. nr 556072-2596

Årsredovisning 2016

BOKSLUTSKOMMENTARER

Redovisningsprinciper

Intäkter

Provisionsintäkter

Ränteintäkter och räntekostnader

Finansiella instrument (IAS 39, IFRS 7, IFRS 13)

Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Investeringar som hålles till förfall

För finansiella instrument värderade enligt nivå 3 ska upplysningar lämnas om värdeförändringen. Skillnad mellan ingående och utgående balans, samt 

vad förändringen beror på, ska tydligt framgå. 

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

Årsredovisningen har upprättats enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (1995:1559), i enlighet med Finansinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) samt i enlighet med Redovisningsrådets 

rekommendation, RFR 2 om Redovisning för juridiska personer.

De finansiella instrumenten värderas till verkligt värde, medan den övriga redovisningen baseras på upplupet anskaffningsvärde.

I enlighet med lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 7 kap. 5 § upprättar inte Aktieinvest FK AB koncernredovisning avseende 

dotterbolaget Deponova AB (org nr 556576-4155). Aktieinvest FK AB är en underkoncern där konsolidering sker i moderbolaget Sveriges Aktiesparares 

Riksförbund (org nr 857202-1593) med säte i Stockholm.

Bolaget redovisar koncernbidrag efter sin ekonomiska innebörd, nämligen att minimera koncernens skatt. Eftersom koncernbidrag därför inte utgör 

vederlag för prestationer, redovisas det direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag av dess skatteeffekt. 

De belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga temporära skillnader. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning 

särredovisas i juridisk person inte den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till de obeskattade reserverna. Dessa redovisas således med bruttobeloppet 

i balansräkningen. Bokslutsdispositionerna redovisas med bruttobeloppet i resultaträkningen.

Periodens resultat enligt resultaträkningen överensstämmer med totalresultatet för perioden och därför presenteras endast en resultaträkning i vilken 

överensstämmelsen mellan periodens resultat och periodens totalresultat framgår.

Provisionsintäkter utgörs främst av courtage, fondprovisioner, depåavgifter och övriga provisioner. Courtage redovisas som en intäkt på affärsdagen. 

Fondprovisioner utgörs av inträdesprovision, vilket  redovisas som en intäkt i samband med fondköp, samt provisionsbaserad på fondvolym vilket 

redovisas i resultaträkningen månadsvis baserad på faktisk volym. Depåavgifterna intäktsförs månadsvis och övriga provisioner redovisas i den takt de 

intjänas.

Ränteintäkter och räntekostnader redovisas som en intäkt respektive kostnad till den period de är hänförliga till.

Bolagets finansiella instrument  indelas i värderingskategorierna finansiella instrument via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar samt 

övriga finansiella tillgångar och skulder.

Bolaget tillämpar IFRS 13 vars syfte är att definiera verkligt värde, fastställa en ram för värdering till verkligt värde, samt vilka upplysningar som krävs. 

Nedan presenteras hur detta genomförs.

Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen omfattar handelslagret. De finansiella instrumentens verkliga värde fastställs 

utifrån noterade marknadspriser. Marknadspriset för finansiella tillgångar utgörs av av den aktuella köpkursen och för finansiella skulder av den aktuella 

säljkursen. När den aktuella köp- eller säljkursen saknas, kan den senaste betalkursen utgöra ett mått för det verkliga värdet så länge det inte skett några 

väsentliga förändringar i de ekonomiska omständigheterna efter transaktionstidspunken.

Värdeförändringen redovisas i resultaträkningen inom nettoresultat finansiella transaktioner. Värdeförändringar 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.

Aktieinvest upplyser avseende finansiella instrument redovisade till verkligt värde i balansräkningen i enighet med IFRS 7, "Finansiella instrument: 

Upplysningar". Av upplysningarna ska det framgå i vilken omfattning verkligt värde är baserat på observerbara indata enligt en hierarki i 3 nivåer. 

Nivå 1: Noterade (ojusterade) priser på en aktiv marknad. 

Nivå 2: Ett finansiellt instrument vars baserat på värdering med hjälp av noterade priser. 

Nivå 3: Ett finansiellt instrument vars verkliga värde är baserat på en värderingsteknik som inte är baserad på observerbar marknadsdata.
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Lånefordringar och kundfordringar

Övriga finansiella skulder

Aktier och andelar, koncernföretag

Immateriella tillgångar (IAS 38)

Materiella tillgångar (IAS 16)

IFRS och tolkningar som är tillämpliga på Aktieinvest FK AB 

Införda IFRS, FFFS och tolkningar tillämpliga på Aktieinvest FK AB

Immateriella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningen av 

grundinvesteringen sker över bedömd nyttjandeperiod, vilken är till och med år 2018. Tilläggsinvesteringar skrivs av med en avskrivningstid på tio år, 

från dess att den immateriella tillgången är färdig att tas i bruk.

Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar är redovisade som bokslutsdisposition.

Vidare ställs krav på att en kapitaltäckningsanalys enligt 2 kap. 1 §och 6 kap. 3§ lagen om (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och 

värdepappersbolag ska ingå i årsredovisningen.

I och med föreskrifterna FFFS 2010:7 och FFFS 2014:21, ska Aktieinvest offentliggöra information om dess likviditetsrisker som gör att marknadens 

aktörer på ett välgrundat sätt kan bedöma företagets förmåga att hantera likviditetsrisk. Regelverket innebär bland annat att bolaget ska offentliggöra sin 

strategi och sina riktlinjer för likviditetsrisk, men även hur funktionen för likviditetsrisk är organiserad och hur riskrapporterings- och 

riskmätningssystemen är utformade. Bolaget ska även presentera storleken på sin likviditetsreserv, hur den är sammansatt, samt värden på riskmått och 

nyckeltal. 

IFRS 9, "Financial Instruments: Recognition and Measurement" - Standarden är ett första steg i en fullständig omarbetning av den nuvarande standarden 

i IAS 39. Standarden innebär en minskning av antalet värderingskategorier för finansiella tillgångar och innebär huvudkategorierna redovisning till 

anskaffningsvärde (upplupet anskaffningsvärde) respektive verkligt värde via resultaträkningen. Denna första del av standarden kommer att kompletteras 

med regler om nedskrivningar, säkringsredovisning och värdering av skulder. IFRS 9 ska tillämpas i sin helhet för räkenskapsår som påbörjas den 1 

januari 2018 eller senare.

Implementeringen av nya IFRS-standarder under året har inte haft någon påverkan på bolaget.

I och med Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12), offentliggör Aktieinvest artiklarna 435-455 i 

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (CRR). Regelverket innebära bland annat att bolaget ska 

presentera sina mål och riktlinjer för riskhantering, kapitalbas, kapitalkrav och kapitalbuffertar (not 24-25). Bolaget ska offentliggöra information om 

likviditetsrisk (not 25).  Bolaget ska offentliggöra information om ersättningssystem (not 6). 

Kundfordringar 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 anskaffningsvärde 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, 

kundfordringar 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 omräknats till balansdagskurs. Fondlikvidskulder som avräknas 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.

Aktier och andelar, koncernföretag är avsedda för stadigvarande bruk och klassificeras som anläggningstillgångar. Värdering sker till anskaffningsvärde.

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivning sker över bedömd 

nyttjandeperiod, vilken bedöms vara fem år för materiella tillgångar. 

Årligen prövas den immateriella anläggningstillgångens nyttjandevärde i enlighet med IAS 36, där nedskrivningsprövning utförs.
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NOTER

Not 1 Räntenetto

2016 2015

Ränteintäkter

Ränteintäkter på räntebärande värdepapper                              -    312

Övriga ränteintäkter 5 256

Summa 5 568

Räntekostnader

Räntekostnader på räntebärande värdepapper -612                                 -    

Övriga räntekostnader -650                                 -    

Summa -1 262                                 -    

Räntenetto -1 257 568

Not 2 Erhållna utdelningar

2016 2015

Utdelningar från aktier och andelar                         264                               593    

Utdelningar från intresseföretag                              -                                    -    

Utdelningar från koncernföretag - -

Summa 264 593

Not 3 Provisionsintäkter

2016 2015

Värdepappersprovisioner, courtage

och depåavgifter 25 881 28 529

Fondadministration 600 350

Övriga provisioner 6 974 5 543

Summa 33 455 34 422

Not 4 Provisionskostnader 2016 2015

Betalningsförmedlingsprovisioner -1 748 -1 979

Värdepappersprovisioner - -

Summa -1 748 -1 979

Not 5 Nettoresultat av finansiella transaktioner

2016 2015

Realisationsresultat aktier och andelar 11 843 12 298

Orealiserat resultat aktier och andelar 769 -57

Valutakursförändringar 252 91

Summa 12 864 12 332

Ovan redovisade ränteintäkter och räntekostnader härrör från finansiella tillgångar och skulder som inte värderas till verkligt 

värde via resultaträkningen.

Nettoresultat av finansiella transaktioner härrör finansiella instrument i värderingskategorin finansiella instrument värderat till 

verkligt värde via resultaträkningen.
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Not 6 Allmänna administrationskostnader

2016 2015

Personalkostnader 23 427 23 074

Hyreskostnader 1 328 1 215

Övriga administrationskostnader  10 797 10 805

Summa 35 552 35 094

 

Specifikation personalkostnader

2016 2015

Löner och arvoden styrelse, VD   

och andra ledande befattningshavare 5 186 5 616

Löner och arvoden övrig personal 10 333 10 045

Sociala avgifter styrelse, VD    

och andra ledande befattningshavare 1 639 1 813

Sociala avgifter övrig personal 3 265 3 028

Pensionskostnader 1 977 1 856

Övriga personalkostnader 1 027 716

Summa 23 427 23 074

Specifikation löner och arvoden styrelse, VD

och andra ledande befattningshavare   

2016 2015

Styrelsens ordförande, Carl Johan Högbom*                         175                               100    

Övriga styrelseledamöter  200 200

Verkställande direktören, Therese Lundstedt 1 042 853

Avgående verkställande direktör, Andreas Serrander                              -    1 239

Andra ledande befattningshavare (6 st.) 3 769 3 224

Summa 5 186 5 616

Av övriga administrationskostnader avser 528 tkr (952 tkr) systemkostnader.

Hyreskontraktet löper till och med år 2019-03-31.
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Styrelseledamöter 2016 2015

Carl Johan Högbom, styrelsens ordförande* 175 100

Thomas Ahlandsberg 50 50

Lars Milberg 50 50

Suzanne Grenz 50 50

Wictoria Glanz 50 50

Summa 375 300

*Erhöll ett tillfälligt extra arvode under 2015/2016 uppgående till 75 tkr.

Specifikation pensionskostnader

2016 2015

Pensionskostnad, styrelsens ordförande, Carl Johan 

Högbom - -

Pensionskostnad, övriga styrelseledamöter  - -

Therese Lundstedt 196 153

Andreas Serrander - 172

Löneskatt, verkställande direktör, Therese Lundstedt 48 37

Serrander - 42

Pensionskostnader, andra ledande befattningshavare (6 st.) 631 482

Löneskatt, andra ledande befattningshavare 153 117

Pensionskostnader, övriga anställda 771 692

Löneskatt, övriga anställda 178 161

Summa 1 977 1 856

Specifikation övriga förmåner styrelse, VD

och andra ledande befattningshavare   

2016 2015

Styrelsens ordförande, Carl Johan Högbom - -

Övriga styrelseledamöter  - -

Verkställande direktören, Therese Lundstedt - -

Avgående verkställande direktör, Andreas Serrander - 83

Andra ledande befattningshavare (6 st.) 29 69

Summa 29 152

 

Löneskatt, avgående verkställande direktör, Andreas

Pensionskostnad, verkställande direktör,

Pensionskostnad, avgående verkställande direktör, 
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Antal styrelseuppdrag som styrelseledamöter har per den 2016-12-31:

Carl Johan Högbom 

Ordförande

6

Thomas Ahlandsberg 4

Wicotria Glans 1

Suzanne Grenz 3

Lars Milberg 6

Pensioner

Antalet styrelseledamöter uppgick vid utgången av 2016 till 5 (6) varav 2 (2) kvinnor. 

Ledande befattningshavare uppgick vid utgången av 2016 till 7 (7) varav kvinnor 4 (4).

Uppsägningstiden för den verkställande direktören är ömsesidigt sex månader för denne och bolaget.

Aktieinvest FK AB

Hamngården i Brantevik AB

Strandberg och Partners Kapitalförvaltning AB

Aktieinvest FK AB

Aktieinvest FK Holding AB

Aktiespararnas Serviceaktiebolag

Deponova AB

Högbom-Söderström AB

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

Aktieinvest FK AB

Ahlan Data AB

Aktiespararnas Serviceaktiebolag

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

Styrelsen har fastställt en rekryterings- och mångfaldspolicy för val av medlemmar i styrelseorganet.

AB Skarfin 

Advokat Lars Milberg AB 

Aktieinvest FK AB

Aktiespararnas Serviceaktiebolag

Embla översättning AB 

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt beslut vid årsstämman 2016. Styrelsearvode utgår inte till anställda 

tjänstemän i koncernen. 

Ersättning till verkställande direktören har beslutats av styrelsen. Ersättning till andra ledande befattningshavare har beslutats av 

verkställande direktören i samråd med styrelsens ordförande. Med andra ledande befattningshavare avses de sex personer som 

tillsammans med verkställande direktören utgör ledningsgruppen.

För VD och andra ledande befattningshavare samt övrig personal finns sedvanliga pensionsutfästelser inom ramen för allmän 

pensionsplan (ITP). Bruttokostnaden för pensioner baseras på kostnad för premier.

Aktieinvest FK AB
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Ersättningar

  total rörlig ersättning i förhållande till bolagets totala fasta ersättningar

Det ska finnas möjlighet att justera det utbetalande beloppet som det visar sig att beloppet beslutats på felaktiga grunder, om 

underlaget för en beräknad rörlig ersättning varit felaktigt eller om det allvarligt skulle kunna skada bolagets anseende eller 

bolaget ekonomiska ställning. Skulle det inträffa att en alltför stor utbetalning har skett och utbetalningen inte kan kompenseras av 

påföljande utbetalning skall den första utbetalningen kunna återkrävas.

  Bolagets samlade resultat för mätperioden

Styrelsen skall varje år fastställa vilka anställningskategorier som har möjlighet att påverka företagets risknivå. Om inget annat 

beslutats skall följande kategorier innefattas:

Styrelsen har delegerat till VD att utforma ett förslag till diskretionär fördelning av rörlig ersättning till bolagets anställda. Detta 

skall innehålla förslag på:

 Medarbetare i Ledningsgruppen (samt övriga verksamhetsansvariga)

 Riskansvarig

 Compliance officer

 VD

  Den anställdes individuella regelefterlevnad

  rörlig ersättning fördelat på respektive anställd

Mätning av sådant resultat som skall ligga till grund för en eventuell rörlig ersättning skall vara grundat på en längre period, minst 

ett (1) verksamhetsår och baseras på bolagets avkastning på eget kapital.

Styrelsen skall före utbetalning av rörliga ersättningar kopplade till bolagets resultat informeras för att avgöra om den rörliga 

ersättningen kan anses vara godtagbar.

  total rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska vara rimlig i förhållande till bolagets utbetalade fasta ersättningar och får aldrig vara så stor att den 

riskerar att urholka bolagets kapitalbas. Den rörliga ersättningen har ett ersättningstak.

  Den anställdes individuella arbetsinsats

 Mäklare för utjämningslagret

 Fondförvaltare

Vid bedömningen av storleken på rörlig del av en anställds ersättning skall VD beakta följande 

parametrar:

Styrelsens ordförande och VD har ansvaret för att det finns en punkt på dagordningen där styrelsen minst en gång per år fastställer 

interna riktlinjer avseende bolagets ersättningssystem enligt gällande regelverk. Inför sådant beslut skall underlag och lämplig 

dokumentation (inklusive en konsekvensanalys av förslaget) utarbetas av VD eller en av styrelsen utsedd oberoende person. Det 

åligger VD att informera styrelsen om gällande avtal och strukturen på föreslaget ersättningssystemet. Styrelsens beslut om 

ersättningar skall tillsammans med beslutsunderlag och konsekvensanalys arkiveras tillsammans med aktuellt styrelseprotokoll. 

Det övergripande syftet med ersättningsprogrammet är att ge medarbetarna incitament att uppnå ett gott ekonomiskt resultat, samt 

att ge ökat incitament att stanna kvar i bolaget. Ersättningsprogrammet omfattar samtliga anställda, undantaget bolagets VD och 

ekonomichef.
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Särskilda utbetalningsregler

Kostnadsförda totalbelopp för ersättningar under 2016

Fasta Rörliga Totalt Antal anställda

Anställda i ledande 

positioner 4 811 0 4 811 0

Övriga anställda 

som påverkar 

företagets risknivå 1 886 0 1 886 0

Alla anställda 15 144 0 15 144 0

Antalet anställda

Ernst & Young 2016 2015

Revisionsuppdrag 165 tkr 150 tkr

Revision utanför uppdraget 0 tkr 0 tkr

Skatterådgivning 54 tkr 10 tkr

Övriga tjänster 0 tkr 0 tkr

  År 2 utbetalas ytterligare 20 % av det totala beloppet

Utbetalning skall fortsätta efter att en anställd avslutat sin anställning om ersättningen är hänförlig till den anställdes tidigare 

intjäning.

Antalet anställda, exklusive föräldralediga, uppgick vid utgången av 2016 till 38 (34) varav 22 (19) kvinnor. Medelantalet 

anställda har under året uppgått till 35 (30) varav 19 (15) kvinnor.

På detta sätt kommer 60 % av den rörliga ersättningen att utbetalas först tre år efter intjäningsåret.

Ersättningar

Under 2016 gav ersättningsprogrammet inget utfall och således utgick inga ersättningar till de anställda. Ingen enskild person i 

bolaget har följaktligen erhållit en ersättning på en miljon euro eller mer, vilket då måste specificeras.

  År 3 utbetalas resterande 60 %.

Bolaget har under verksamhetsåret inte betalt ut några ersättningar i samband med nyanställning eller för avslut av anställning 

(avgångsvederlag).

Rörliga ersättningar utgör inte pensionsgrundande belopp.

Till bolagets revisorer har ersättning utgått:

Anställd som på grund av missbruk av tjänsteställning skadat bolagets förtroende eller begått olagligheter blir avskedad skall få 

sin intjänade rörliga ersättning indragen, vilket skall gälla för beslutad ersättning såväl innevarande år som för tidigare år.

  År 1 (året efter intjäningsåret) utbetalas 20 % av det totala beloppet,

Utbetalning av beslutad rörlig ersättning skall ske i tre omgångar till de anställda som tillhör en anställningskategori som innebär 

att de kan påverka bolagets risknivå;
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Not 7 Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar och materiella tillgångar

2016 2015

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 4 048 3 488

Avskrivningar av materiella tillgångar 640 627

Summa 4 688 4 115

Not 8 Övriga rörelsekostnader

2016 2015

Marknadsföringskostnader 1 871 2 328

Momskostnad 1 546 1 588

Övriga kostnader 268 482

Summa 3 685 4 398

Not 9 Utlåning till kreditinstitut

2016-12-31 2015-12-31

Svenska banker 18 119 15 857

Summa 18 119 15 857

Not 10 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Värderingskategori, investeringar

som hålles till förfall* 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Emitterade av offentliga organ 6 012 8 010 6 012 8 010 6 000 8 000

Emitterade av andra långivare - - - - - -

Summa - - - - - -

Not 11 Aktier och andelar

Aktier och andelar innehas för handel och värderas till verkligt värde via resultaträkningen.

 

Omsättningstillgångar

2016-12-31 2015-12-31

Utjämningslager

  

Svenska noterade aktier och andelar 6 228 5 605

Utländska noterade aktier och andelar 5 703 5 072

Svenska och utländska fonder 151 61

Summa 12 082 10 738

Bofört värde

*Verkligt värde på investeringar som hålles till förfall uppgick till 6 012 tkr (7 999 tkr).

Nominellt belopp

Utöver vad som redovisats i balansräkningen uppgår inlåning på klientmedelskonto för tredje man till 557 128 tkr (576 653 tkr), 

samma summa avgår som skuld till tredje man.

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

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

Övriga immateriella tillgångar samt materiella tillgångar har en ekonomisk nyttjandeperiod på fem år alternativt över kontraktets 

löptid.

Upplupet anskaffningsvärde

Av övriga kostnader utgör 0 tkr (0 tkr) årets bortskrivning för konstaterade kundförluster och 77 tkr (27 tkr) utgör årets 

förändring av sannolika kundförluster.
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Not 12 Aktier och andelar, koncernföretag

2016-12-31 2015-12-31

Deponova AB 703 703

Summa 703 703

Deponova AB

Org. nr: 556576-4155

Säte: Stockholm 2016-12-31 2015-12-31

Kapitalandel, i procent 100 100  

Antal aktier 1 000 1 000

Kvotvärde per aktie i kr 100 100

Bokfört värde, tkr 703 703

Eget kapital, tkr 52 52

Omsättning 0 0

Koncernen

2016 2015

Räntenetto -1 257 568

Provisionsintäkter 33 455 34 422

Nettoresultat av finansiella poster 12 864 12 332

Årets resultat -1 006 1 753

Bundet kapital 38 158 30 948

Fritt kapital 17 437 18 100

Medelantalet anställda i koncernen 35 30

Not 13 Immateriella anläggningstillgångar 2016-12-31 2015-12-31

52 492 49 178

Inköp 5 256 3 314

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 57 748 52 492

Ingående avskrivningar, balanserade utvecklingsarbeten -34 363 -30 875

Årets avskrivningar -4 048 -3 488

Utgående ackumulerade avskrivningar -38 411 -34 363

Utgående bokfört värde immateriella tillgångar 19 337 18 129

Not 14 Materiella tillgångar 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde, materiella tillgångar 4 085 3 972

Inköp                           65                               465    

Försäljningar och utrangeringar - -352

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 150 4 085

Ingående avskrivningar, materiella tillgångar -2 638 -2 222

Försäljningar och utrangeringar - 211

Årets avskrivningar -640 -627

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 278 -2 638

Utgående bokfört värde materiella tillgångar 872 1 447

Ingående anskaffningsvärde, balanserade utvecklingsarbeten

Nedanstående uppgifter avser Aktieinvest FK AB och Deponova AB konsoliderat.

Deponova AB är i dagsläget vilande och verksamheten har tidigare arbetat med systemutveckling av ett depåhandlings- och 

handelsystem som sedan start utvecklats på uppdrag av Aktieinvest FK AB. Deponova AB tillämpar BFNAR 2008:1 (K2) och 

värderar sina omsättningstillgångar till lägsta värdes princip.
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Not 15 Övriga tillgångar

2016-12-31 2015-12-31

Kundfordringar 1 252 1 370

Reserv osäkra kundfordringar -61 -146

Fondlikvidfordringar 4 295 -

Övriga tillgångar 2 179 3 090

Fordran Aktieinvest FK Holding AB 500 1 150

Fordran moderbolag 93 143

Aktuella skattefordringar 404 325

Summa 8 662 5 932

Analys förfallna kundfordringar 2016-12-31 2015-12-31

Förfallet 1-10 dagar - 95

Förfallet 11-30 dagar - -

Äldre än 30 dagar 61 182

Summa 61 277

 

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 574 1 966

varav upplupna räntor 150 150

Summa 2 574 1 966

Not 17 Övriga skulder 2016-12-31 2015-12-31

Leverantörsskulder 2 767 3 564

Fondlikvidskulder - 769

Avkastningsskatt 440 1 206

Aktuell skatteskuld 136 556

Övriga kortfristiga skulder 2 446 1 890

Summa 5 789 7 985

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2016-12-31 2015-12-31

Upplupen semesterlön 1 307 961

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 426 2 126

varav räntor 183 -

Summa 3 733 3 087

Not 19 Specifikation obeskattade reserver

2016-12-31 Förändring 2015-12-31

8 536 -372 8 908

Summa 8 536 -372 8 908

Ackumulerade avskrivningar utöver plan, Immateriella 

tillgångar

Kundfordringar är ett finansiellt instrument som ingår i värderingskategorin kundfordringar och lånefordringar  och värderas 

initialt på affärsdagen till sitt anskaffningsvärde och därefter till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kundfordringar har en så 

pass kort löptid att bokfört värde är en godtagbar approximering av det verkliga värdet. Även för övriga poster inom övriga 

tillgångar är bokfört värde en godtagbar approximering av det verkliga värdet. För information om nedskrivningar avseende 

posten kundfordringar se not 8.

Leverantörsskulder är ett finansiellt instrument som ingår i värderingskategorin övriga skulder värderade till upplupet 

anskaffningsvärde. För posten övriga skulder är bokfört värde en godtagbar approximering av det verkliga värdet.  
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Not 20 Skatt på årets resultat

2016 2015

Aktuell skatt 25 683

Redovisad skatt 25 683

Redovisat resultat före skatt 25 3 054

Skatt 22 % 6 672

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader 20  12

Ej skattepliktiga intäkter -1  -1

Redovisad skatt 25 683

Not 21 Löptider för tillgångar och skulder 

Återstående löptid (bokfört värde). Avtalade odiskonterade kassaflöden.

Löptider för 

tillgångar och 

skulder                   

2016-12-31

Betalbara på 

anfordran < 3 mån 3-12 mån 1-5 år 5 år> Utan löptid Totalt

Tillgångar

Kassa och 

tillgodohavanden hos 

centralbanker 1 - - - - - 1

Utlåning till 

kreditinstitut 16 307 - - - - 1 812 18 119

Aktier och andelar - - - - - 12 082 12 082

Aktier och andelar, 

koncernföretag - - - - - 703 703

Obligationer och andra ränte-

bärande värdepapper - - - 6 012 - - 6 012

Immateriella 

anläggningstillgångar - - - - - 19 337 19 337

Materiella tillgångar - - - - - 872 872

Aktuella 

skattefordringar - - 404 - - - 404

Övriga tillgångar - 8 258 - - - - 8 258

Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter - 2 574 - - - - 2 574

Summa tillgångar 16 308 10 832 403 6 012 0 34 806 68 362

Skulder

Övriga skulder 5 653 - 136 - - 5 789

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 1 191 727 1 815 - - 3 733

Summa skulder 6 844 727 1 951 0 0 9 522
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Löptider för 

tillgångar och 

skulder                   

2015-12-31

Betalbara på 

anfordran < 3 mån 3-12 mån 1-5 år 5 år> Utan löptid Totalt

Tillgångar

Kassa och 

tillgodohavanden hos 

centralbanker 2 - - - - - 2

Utlåning till 

kreditinstitut 14 359 - - - - 1 498 15 857

Aktier och andelar - - - - - 10 738 10 738

Aktier och andelar, 

koncernföretag - - - - - 703 703

Obligationer och andra ränte-

bärande värdepapper - - 8 010 - - - 8 010

Immateriella 

anläggningstillgångar - - - - - 18 129 18 129

Materiella tillgångar - - - - - 1 447 1 447

Aktuella 

skattefordringar - - 325 - - - 325

Övriga tillgångar - 5 607 - - - - 5 607

Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter - 1 966 - - - - 1 966

Summa tillgångar 14 361 7 573 8 335 0 0 32 515 62 784

Skulder

Övriga skulder 7 429 - 556 - - 7 985

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 1 182 429 1 476 - - 3 087

Summa skulder 8 611 429 2 032 0 0 11 072

Not 22 Värdering av tillgångar och skulder i utländsk valuta

2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker - -

Utlåning till kreditinstitut 2 116 1 947

Aktier och andelar 5 703 5 072

Övriga tillgångar - -

Summa 7 819 7 019

Skulder 0 0

Summa 0 0

Tillgångar och skulder har värderats till balansdagskurs. Samlade motvärdet i svenska kronor av utländsk valuta uppdelat på 

tillgångar och skulder uppgår till:
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Not 23 Klassificering av resultat- och balansräkningen enligt IFRS 7

Fin. instr. 

värderade till 

verkligt värde

Låne- & 

kundfordringar

Övriga finansiella 

skulder

Icke finansiella 

tillgångar/

skulder

Investeringar som 

hålles till förfall

Totalt

Räntenetto -1 257 0 -1 257

Erhållna utdelningar 264 264

Provisionsintäkter 33 455 33 455

Provisionskostnader -1 748 -1 748

Nettoresultat av finansiella

transaktioner 12 864 12 864

Summa 44 835 -1 257 0 0 0 43 578

Fin. instr. 

värderade till 

verkligt värde

Låne- & 

kundfordringar

Övriga finansiella 

skulder

Icke finansiella 

tillgångar/

skulder

Investeringar som 

hålles till förfall

Totalt

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 1 1

Utlåning till kreditinstitut 18 119 18 119

Obligation och andra ränte- 0

bärande värdepapper 6 012 6 012

Aktier och andelar 12 082
1

12 082

Aktier och andelar, koncernföretag 703 703

Immateriella anläggningstillgångar 19 337 19 337

Materiella tillgångar 872 872

Övriga tillgångar 8 258 404 8 662

Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter 2 424 150 2 574

Summa tillgångar 12 082 26 377 0 23 740 6 162 68 362

Övriga skulder 2 525 3 264 5 789

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 3 318 415 3 733

Summa skulder 0 0 5 843 3 679 0 9 522

Fin. instr. 

värderade till 

verkligt värde

Låne- & 

kundfordringar

Övriga finansiella 

skulder

Icke finansiella 

tillgångar/

skulder

Investeringar som 

hålles till förfall

Totalt

Räntenetto 256 312 568

Erhållna utdelningar 593 593

Provisionsintäkter 34 422 34 422

Provisionskostnader -1 979 -1 979

Nettoresultat av finansiella

transaktioner 12 332 12 332

Summa 45 368 256 0 0 312 45 936

Klassificering av resultaträkningen 

2016-12-31 enligt IFRS 7

Klassificering av balansräkningen 

2016-12-31 enligt IFRS 7

Klassificering av resultaträkningen 

2015-12-31 enligt IFRS 7
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Fin. instr. 

värderade till 

verkligt värde

Låne- & 

kundfordringar

Övriga finansiella 

skulder

Icke finansiella 

tillgångar/

skulder

Investeringar som 

hålles till förfall

Totalt

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 2 2

Utlåning till kreditinstitut 15 857 15 857

Obligation och andra ränte- 0

bärande värdepapper 8 010 8 010

Aktier och andelar 10 738 
1

10 738

Aktier och andelar, koncernföretag 703 703

Immateriella anläggningstillgångar 18 129 18 129

Materiella tillgångar 1 447 1 447

Övriga tillgångar 5 607 325 5 932

Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter 1 816 150 1 966

Summa tillgångar 10 738 21 466 0 22 420 8 160 62 784

Övriga skulder  1 922 6 063 7 985

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 2 730 357 3 087

Summa skulder 0 0 4 652 6 420 0 11 072

1
 Upplysningar avseende finansiella instrument värderade till verkligt värde

Aktieinvest har tillämpat följande värderings-/informationshierarki rörande verkligt värde (i enlighet med IFRS 7).

Nivå 1 Noterade (ojusterade) priser på en aktiv marknad.

Nivå 2 Ett finansiellt instrument vars verkliga värde är baserat på värdering med hjälp av noterade priser.

Nivå 3 Ett finansiellt instrument vars verkliga värde är baserat på en värderingsteknik som inte är baserad på 

observerbar marknadsdata.

Finansiella instrument värderade till verkligt värde 2016-12-31

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Obligation och andra räntebärande värdepapper 0

Aktier och andelar

Svenska noterade aktier och andelar 6 037 6 037

Utländska noterade aktier och andelar 5 703 5 703

Svenska och utländska fonder 191 151 342

Summa 11 931 151 0 12 082

Finansiella instrument värderade till verkligt värde 2015-12-31

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Obligation och andra räntebärande värdepapper - - - 0

Aktier och andelar

Svenska noterade aktier och andelar 5 460 5 460

Utländska noterade aktier och andelar 5 072 5 072

Svenska och utländska fonder 145 61 206

Summa 10 677 61 0 10 738

Klassificering av balansräkningen 

2015-12-31 enligt IFRS 7
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Not 24

Regelverket innebär att Aktieinvests totala kapitalbas(kärnprimärkapital, övrigt primär kapital och supplementärkapital) uttryckt 

som en procentandel av de totala riskvägda exponeringsbeloppet(summan av kredit-, avvecklings-, positions-, valuta-, och 

operativa risker) vid var tid ska uppfylla följande kapitalbaskrav:

Bolagets totala kapitalrelation uppgick 2016-12-31 till 29,03 (24,15) % och total kapitalrelation inklusive pelare II och 

kapitalkonserveringsbuffert på 19,65 (16,20) %.

Kreditrisker beräknas med schablonmetoden och exponeringen hänförs till respektive exponeringsklass (se kreditrisker nedan). 

Bolagets exponering mot kreditrisker är begränsad och utgörs främst av bolagets likviditet hos kreditinstitut. Bolaget begränsar 

riskerna genom löpande avstämningar och utvärdering av motparter. Bolaget har i bedömningen av exponeringsbeloppen för 

institut med riskvikt 20 % använt Standard & Poor´s som externt ratinginstitut, dessa institut har rating A-1 eller A-1+, vilket 

medför kreditkvalitetssteg 1.

Marknadsrisker innefattar motpartsrisker, avvecklingsrisker, positionsrisker och valutakursrisker (se marknadsrisker nedan). 

Aktieinvest innehar begränsade risker hänförliga till motparts- eller avvecklingsrisker. Positionsrisk innefattar risken i 

handelslagret, dvs. aktieknutna finansiella instrument, och risken i ränteknutna finansiella instrument, de redovisas nedan med 

upplysning om vilken typ av risk som avses. Valutarisken innefattar risken att drabbas av ogynnsamma valutakursförändring. 

Marknadsrisken begränsas av tydliga limiter genom instruktioner och löpande avstämningar.

Operativa risker beräknas genom basmetoden, vilket motsvarar 15 procent av de genomsnittliga rörelseintäkterna de tre senaste 

räkenskapsåren. Aktieinvest arbetar löpande med interna kontroller, instruktioner och uppföljning för att begränsa de operativa 

riskerna.

Bolaget uppfyller de kapitalrelationer som ställs på bolaget i enlighet föreskrifterna och de målsättningar som styrelsen beslutat.

Information om kapitalbas och kapitalkrav avseende Aktieinvest FK AB (org. nr 556072-2596)

Aktieinvest är skyldig att hålla ett minimikapital som uppgår till 6 953 tkr enligt de regler som gällde när verksamheten startade. 

Inga andra bolag finns konsoliderade.

Bolagets riskvägt exponeringsbelopp (summan av kredit-, avvecklings-, positions,- valuta-, och  operativa risker) enligt gällande 

regelverk och bolagets interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocess (IKLU) uppgår för 2017 till 139 366   tkr (exkl. pelare 

II) och 188 494 tkr (inkl pelare II).Vilket efter hänsyn tagen till kapitalkonserveringsbufferten på 2,5 % uppgående till 3 484 tkr, 

medför en kärnprimärkapitalrelation uppgående till 18,84 % (Inklusive pelare I och II, samt kapitalkonserveringsbuffert). Med 

hjälp av framåtblickande prognoser och löpande interna kontroller säkerställs att bolaget uppfyller kraven på miniminivå för 

kapitalbasen samt att det interna kapitalet och likviditeten är tillräckligt för att ligga till grund för aktuell och att framtida 

verksamhet kan bedrivas på ett säkert sätt. Bolaget har bedömt att det interna kapitalet är tillräckligt för att ligga för grund för 

aktuell och framtida verksamhet.

En kärnprimärkapitalrelation på 4,5 %, primärkapitalrelation på 6 %, och total kapitalrelation på 8 %, samt en 

kapitalkonserveringsbuffert på 2,5%.

Aktieinvest FK AB följer kapitaltäckningsreglerna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 

juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (CRR) och direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013. Dessa 

har implementerats i Sverige genom Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2014:12 om tillsynskrav för kreditinstitut och 

värdepappersföretag., samt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013.

Information om kapitalbas och kapitalkrav skall lämnas årligen enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 

(2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. Föreskriften innefattar att ett företag skall beskriva sin målsättning och sina 

riktlinjer för riskhanteringen för varje särskild riskkategori samt strategier och förfaranden för hantering av risker. Företaget skall 

vidare beskriva hur riskfunktionen är organiserad och strukturerad, omfattning och utformning av riskrapporterings- och 

riskmätningssystemen och riktlinjerna för risksäkring och riskreducering samt vilka strategier och förfaranden företaget har för att 

löpande utvärdera deras effektivitet.

För Aktieinvest är regelverket ett komplement till den befintliga uppföljningen av bolagets risker och därmed en reducering av 

risken för ekonomiska förluster, vilket skyddar Aktieinvests kunder. 
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Kapitaltäckning

Periodisk information enligt FFFS 2014:12

Tkr

Kapitalbas 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital* 56 962 47 381

Avgår 

Övriga immateriella tillgångar -17 459 -16 169

Kärnprimärkapital 39 503 31 212

Övrigt primärkapital 0 0

Primärkapital 39 503 31 212

Supplementärkapital 0 0

Total kapitalbas 39 503 31 212

Kapitalkrav

Kreditrisk enligt schablonmetoden 1 315 1 057

Avvecklingsrisk 0 0

Marknadsrisk 2 751 2 445

Operativ risk 6 821 6 839

Kapitalkrav 10 887 10 341

Riskvägt exponeringsbelopp

Kreditrisker enligt schablonmetoden

Institut, (riskvikt 20 %) 3 624 3 172

Institut, (riskvikt 100 %) 1 590 2 599

Företag (riskvikt 100 %) 799 798

Övriga poster (riskvikt 100%) 10 422 6 651

Riskvägda exponeringen för kreditrisker 16 435 13 220

Riskvägda exponeringen för avvecklingsrisker 0 0

Positions- och valutarisk enligt schablonmetoden

Omsatta räntebärande instrument  476 200

Aktier 25 121 22 883

Fonder 581 238

Valutarisk 8 210 7 234

Riskvägda exponeringen för positions- och valutarisk 34 388 30 555

Operativa risker enligt basmetoden

Operativa risker 85 266 85 485

Riskvägda exponeringen för operativa risker 85 266 85 485

136 089 129 260

Riskvägt exponeringsbelopp (summan av kredit-, 

avvecklings-, positions,- valuta-, och  operativa risker)

28(33)



Aktieinvest FK AB Org. nr 556072-2596

Årsredovisning 2016

29,03% 24,15% 4,5%

29,03% 24,15% 6,0%

29,03% 24,15% 8,0%

Institutsspecifika buffertkrav

   Varav krav på Kapitalkonserveringsbuffert, tkr 2,5% 2,5%

26,53% 21,65%

26,53% 21,65%

26,53% 21,65%

3 811 3 480

19,65% 16,20%

19,65% 16,20%

19,65% 16,20%

Kapitaltäckningskvot (kapitalbas/kapitalkrav) 3,63 3,02

11,65% 8,20%

okt-16 nov-16 dec-16

Primärkapital 39 472 38 737 39 503

52 568 55 627 48 938

75% 70% 81%

Kärnprimärkapitalrelation inkl. 

kapitalkonserveringsbuffert

Primärkapitalrelation  inkl. kapitalkonserveringsbuffert

Internt bedömt kapitalbehov (pelare II) tkr

Total kapitalrelation

Primärkapitalrelation inkl. kapitalkonserveringsbuffert 

och pelare II

Primärkapitalrelation

Total kapitalrelation  inkl. kapitalkonserveringsbuffert

Kärnprimärkapitalrelation inkl. 

kapitalkonserveringsbuffert och pelare II

Vid varje tidpunkt ska           

        följande kapitalbaskrav              

uppfyllas:                    .                            

Bolaget har beaktat artikel 105 i förordningen (EU) Nr 575/2013 (Capital Requirements Regulation - CRR) och utifrån det förenklade 

förhållningssättet att reducera kapitalbasen med 0,1% av de tillgångar som värderas till verkligt värde, utifrån dess absoluta tal. 

Bolaget har inga exponeringar utanför balansräkningen såsom derivat och begränsar risken i utjämningslagret med tydliga limiter 

genom interna riktlinjer fastställda av styrelsen. Bolaget styrelse har fastställt att bruttosoliditeten ska överstiga 10 %. Bolaget 

hanterar en allt för låg bruttosoliditet enligt likviditetsrisker not 25.

Totala exponeringsmått

Kärnprimärkapitalrelation

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert

*Årets resultat ingår inte i eget kapital, utan kommer först efter årsstämman 2016 räknas med i bolagets totala kapitalbas. 

Bruttosoliditetsgraden (primärkapitalet/summan av exponeringsvärdena för samtliga tillgångar och poster utanför balansräkningen 

minskat med immateriella tillgångar) är beräknad som det enkla aritmetiska medelvärdet av de månatliga bruttosoliditetsgraderna 

under ett kvartal och uppgår till 75,15 procent per den 2016-12-31.

Bruttosoliditetsgraden 

Total kapitalrelation  inkl. kapitalkonserveringsbuffert 

och pelare II

Bolagets styrelse har fastställt att kärnprimär-, primär- och total kapitalrelation ska överstiga 16 %, att kärnprimär-, primär- och 

total kapitalrelation inklusive kapitalkonserveringsbuffert ska överstiga 13,5 % och att kärnprimär-, primär- och total 

kapitalrelation inklusive kapitalkonserveringsbuffert och pelare II ska överstiga 11,5 %
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Not 25 Risker och riskhantering

Finansiella risker 

Positionsrisk

Valutarisk

Ränterisk

Mål och riktlinjer för riskhantering

Aktieinvest styrelse har genom bolagets styrmodell och dess interna riktlinjer fastställt att risknivån/riskaptiten i bolaget skall vara 

låg. Låg risknivå innebär att Bolaget skall ha kontroller för att upptäcka och hantera risker. Låg risknivå innebär även att bolaget 

efterlever de av styrelsen fastställda interna riktlinjerna som begränsar riskerna till vad styrelsen anser vara godtagbart. Den låga 

risknivån finns i Bolagets företagskultur och ska genomsyra hela organisationen. Styrelsen har fastställt följande målsättning för 

sina kapitalrelationer:

Kärnprimärkapitalrelation 16%

Primärkapitalrelation 16%

Total kapitalrelation 16%

Kärnprimärkapitalrelation inkl. kapitalkonserveringsbuffert  13,5%

Primärkapitalrelation  inkl. kapitalkonserveringsbuffert 13,5%

Total kapitalrelation  inkl. kapitalkonserveringsbuffert 13,5%

Kärnprimärkapitalrelation inkl. kapitalkonserveringsbuffert och pelare II 11,5 % 

Primärkapitalrelation inkl. kapitalkonserveringsbuffert och pelare II 11,5 %

Total kapitalrelation  inkl. kapitalkonserveringsbuffert och pelare II  11,5 %

Bolagets strategi för att efterleva vald riskaptit genomförs genom ett riskbegränsningssystem (styrmodellen) som består av 

riktlinjer (interna regler) vilka beslutas av styrelsen, styrdokument som beslutas av ledningen och till sist rutiner som antas av den 

enhet som utför dem. Riskbegränsningssystemet består således av en dokumenterad riskhanteringsmodell och dess praktiska 

kontrollmekanismer i form av interna kontrollfunktioner och dess rapportering till Bolagets ledning.

Positionsrisk i aktieknutna instrument är risken för att drabbas av förluster på grund av ogynnsamma aktiekursförändringar. 

Bolaget är endast i begränsad omfattning exponerat för aktiekursrisker då ingen egen handel bedrivs. Aktieinvest innehar ett 

utjämningslager som säkerställer kunders handel i AndelsOrder. Av styrelsen fastställda limiter begränsas dels det maximala 

marknadsvärdet för utjämningslagret och dels exponeringen i ett enskilt bolag till fastställt belopp. Positionsrisk i ränteknutna 

instrument är risken att drabbas av ogynnsamma kursförändringar. De begränsas av styrelsen fastställda limiter och har avsikten 

att behållas till förfall.

Valutarisk är risken för att drabbas av förluster på grund av ogynnsamma valutakursförändringar. Valutaexponeringar återfinns 

dels i aktieinnehavet i utjämningslagret 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. 

Riskfunktions struktur och organisation.

Bolaget säkerställer god kvalité avseende riskhanteringen genom den av styrelsen fastställda styrmodellen och dess riktlinjer. 

Bolagets verksamhet med begränsad omfattning, med okomplicerade produkter, hanteras tillsammans med styrelsens beslut att 

riskerna i bolaget ska vara låga och bolaget skall säkerställa en hög intern kontroll.

I finansiell verksamhet utgörs de viktigaste marknadsriskerna av positionsrisk, valutarisk och av ränterisker. Av dessa är bolaget 

endast i begränsad omfattning exponerat för positions- och valutarisker.

Ränterisk är risken för att Aktieinvests nuvarande och framtida räntenetto försämras på grund av en ogynnsam förändring av 

räntan. Tillgångar och skulder löper med rörlig ränta och därav förekommer inga skillnader i bindningstid.

Aktieinvests styrelse har genom bolagets styrmodell fastställt att risknivån i bolaget skall vara låg och att bolaget ska säkerställa en 

hög intern kontroll. Årligen fastställs bolagets riskpolicy i dokumenten riktlinjer för hantering av risk,  riktlinjer för hantering av 

utjämningslager, riktlinjer för placering av likvida medel, riktlinjer för hantering likviditetsrisker, riktlinjer om offentliggörande 

av information samt intern kapital- och likviditetsutvärdering, samt riskhanteringsplanen. 

Riskansvarig i bolaget är direkt underställd verkställande direktören och rapporterar löpande till styrelsen och har en stående 

punkt på styrelsens möten.

Den oberoende granskningsfunktionen granskar på styrelsens uppdrag att bolagets riskhantering följer Finansinspektionens 

allmänna råd.  
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Kredit- och motpartsrisker 

Operativa risker

Likviditetsrisker

Aktieinvests FK ABs likviditetsreserv (KSEK) 2016-12-31 2015-12-31

Konto; Tillgodohavanden i bank 0 1

Depå; Stat och kommun 6 012 8 010

Summa 6 012 8 011

Kvot likviditetsreserv/styrelsens krav på likviditetsreserven 601% 801%

Aktieinvests FK ABs likviditetsmått 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Kassalikviditet (Styrelsens målsättning > 1,5)* 4,98 3,84

Soliditet (Styrelsens målsättning > 50%) 83% 79%

Bruttosoliditet (Styrelsens målsättning > 10%) 81% 70%

Likviditetstäckning  (Styrelsens målsättning > 3,0) 26,89 35,31

*Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder

Strategiska risker 

Med strategisk risk avses risken för förlust av nuvarande intäktsströmmar eller missade framtida intäktsmöjligheter på grund av 

förändrade marknadsförutsättningar, exempelvis 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 kontrollera verksamheten. 

God ekonomisk förvaltning och realistisk budgetering minskar företagets likviditetsrisk. Aktieinvest skall vara förberedd på 

tillfälliga fluktuationer i likviditeten och på externa störande faktorer. Beredskapsplanen för likviditetsrisker hanteras i 

Aktieinvests kontinuitetsplan, där redogörs metoderna för kapitalanskaffning. 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 moderbolaget och institut kommer att tas för att tillföra eventuella kapitaltillskott för att kortsiktigt och 

långsiktigt säkerställa likviditeten i bolaget.

Med operativ risk avses risken att fel eller brister i administrativa rutiner leder till oväntade ekonomiska eller förtroendemässiga 

förluster. Verksamhetens mål är att ständigt förbättras med avseende på rutiner, tekniska system, rapportering, utbildning, med 

mera. De operativa riskerna motverkas även genom en god intern kontroll. Överträdelser av etiska regler undviks genom 

information och utbildning av personal om gällande etiska riktlinjer för all personal. Medarbetarnas kompetens och utbildning är 

viktig för hanteringen av operativa risker. Samtliga medarbetare vars arbetsuppgifter kräver det, skall vara licensierade enligt 

SwedSec AB:s krav. 

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

förpliktelser. Riskerna begränsas av att Aktieinvest använder sig av erkända clearingorganisationer som Euroclear Sweden AB, 

för avveckling av utförda aktieaffärer. Bolaget är exponerat för kreditrisk i mycket begränsad omfattning, då ingen 

utlåningsverksamhet bedrivs. 

Med likviditetsrisk menas risken för att Aktieinvests betalningsåtaganden vid förfall inte kan infrias utan att kostnaden för 

betalningsmedel ökar avsevärt, eller i ett värsta scenario, inte kan infrias alls. Aktieinvests likviditetsrisker är begränsade då 

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

Den oberoende likviditetskontrollen i bolaget utförs av bolagets riskansvarig som är direkt underställd bolagets verkställande 

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.

Styrelsen granskar och godkänner minst en gång per år Aktieinvests finansierings- och likviditetsstrategi, samt fattar beslut om 

bolagets risktolerans. Bolaget sätter av minst fem (5) procent av sina finansieringskällor (kort- och långfristiga lån) till en avskild 

likviditetsreserv bestående av högkvalitativa likvida tillgångar. Utöver detta i de fall kassalikviditeten understiger 1,5 skall fem 

procent, minst en miljon kronor, av omsättningstillgångarna sättas av till likviditetsreserven. Likviditetsreserven ska bestå av 

sådana tillgångar att likviditet kan skapas på kort tid till förutsägbara värden och minst uppgå till en miljon kronor som ska finnas 

avsatta på ett konto eller depå för detta ändamål. 

Aktieinvest har satt av högkvalitativa likvida tillgångar till en avskild likviditetsreserv uppgående till 6 012 tkr, per den 31 

december 2016, vilket är 601 procent mer än den kvot som styrelsen har fastställt.

För att begränsa likviditetsriskerna genomförs löpande uppföljning av likviditetsmått och förebyggande åtgärder, vilket är en viktig del av 

företagets riskhantering. Nedanstående likviditetsmått och dess målsättning har beslutats av styrelsen i  riktlinjer för hantering av 

likviditetsrisker.
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Not 26 Känslighetsanalys marknadsrisker, tkr

Förändring 2016 2015

Värdeförändring

Aktiekurser  +/- 10% +/- 1 208 +/-1 074

Valutakurser  +/- 10%  +/- 782  +/-696

Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2016-12-31 2015-12-31

Ställda säkerheter  1 812 1 498

Eventualförpliktelser inga inga

Åtaganden inga inga

Not 28 Finansiella tillgångar i tredje mans namn och för dennes räkning

Utöver vad som redovisats i balansräkningen uppgår finansiella tillgångar (exklusive klientmedel) för tredje mans

namn och för dennes räkning till 7 693 mkr (7 143 mkr per den 31 december 2015).

Not 29 Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Stockholm den 21 februari 2017

Carl Johan Högbom Thomas Ahlandsberg Suzanne Grenz

ordförande

Wictora Glans Lars Milberg Therese Lundstedt

verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den       februari 2017

Ernst & Young AB

Jesper Nilsson

Auktoriserad revisor

Beloppet avser säkerheter för aktiehandel, där likvida medel är avsatta och redovisas under utlåning till kreditinstitut.

Ränteförändringar innebär inte någon direkt påverkan på resultatet då räntebindningstiden för både tillgångar och skulder är 

densamma.

32(33)



Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm. Tel: 08-5065 1700. Fax: 08-5065 1701.
PlusGiro: 40 01 70-7. Bankgiro: 562-2899. Org.nr: 556072-2596. www.aktieinvest.se
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nens tillsyn. Aktieinvest FK AB är ett helägt dotterbolag till Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Tänk på att placeringar 
i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som 
placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det in-
satta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder 
för att minska risken för förlust.






