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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FONDAB AB, 2021-01-01 – 2021-12-31 

Styrelsen och verkställande direktören för Fondab AB org. nr 556697-5560 får härmed  

avge årsredovisning för räkenskapsåret. 

2021-01-01 - 2021-12-31             

              2021 2020 

RÖRELSENS INTÄKTER         45 681 37 986 

RÖRELSENS KOSTNADER       -36 230 -28 480 

EBTDA             11 464 12 401 

RÖRELSERESULTAT         9 451 9 505 

EBTDA MARGINAL         25% 33% 

RÖRELSEMARGINAL         21% 25% 

Alla siffor redovisas i Tkr             

Information om verksamheten 

Koncernstruktur 

Fondab AB är ett helägt dotterbolag till MFEX Mutual Funds Exchange AB ”MFEX”, org.nr. 

556559-0634. MFEX Holding AB förvärvades av Euroclear SA/NV med organisationsnummer 

BE.423.747.369 under september 2021.  

MFEX Holding AB är moderföretag till MFEX Mutual Funds Exchange AB och upprättar 

koncernredovisning.  

Moderbolaget till Euroclear SA/NV är Euroclear Holding SA/NV som utgör slutgiltig 

koncernmoder i den koncern som Fondab AB ingår i. 

 

Vision 

Fondabs vision är att göra fonder tillgängliga för alla och lönsamt för fler. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Fondab AB erbjuder ett antal strategiska samarbetspartners möjlighet att utnyttja Fondabs 

infrastruktur och fondplattform för sin sparande- och rådgivningsverksamhet. Sammantaget 

hanterar idag Fondab AB kunder för, utöver bolagets egna, bland annat Max Matthiessen, 

Spiltan Fonder, TIN Fonder, Cicero Fonder, SPP Spar och ett antal övriga fond- och 

rådgivningsbolag. För dessa partners hanterar Fondab allt som behövs för att tillgängliggöra 

ett enkelt och effektiv fondsparande inom ramen för en digitaliserad plattform utvecklad 

helt i egen regi. 

Parallellt med vår ovan beskrivna partneraffär äger, driver och utvecklar Fondab AB även 

Fondmarknaden.se vilken är en oberoende marknadsplats för distribution av fonder samt 

möjlighet för kunder att nyttja bolagets produkter gällande kapitalförvaltning. Via 

Fondmarknaden.se erbjuder vi våra kunder förvaltning, information, vägledning och handel i 

närmare 2.000 fonder och är därmed Sveriges ledande fondhandelsplats sett till antalet 

fonder öppna för distribution. 

 

Via webbplatsen Fondmarknaden.se erbjuder Fondab AB: 

▪ en samlings- och handelsplats för sparande och investering i fonder   
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▪ information, vägledning och handel med fonder inom samtliga tillgångsslag  

▪ en från banker och fondbolag fristående investeringsplattform   

▪ aktiv portföljförvaltning av fondsparande inom ett antal olika riskklasser  

 

Våra tillstånd 

Bolaget har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lag (2007:528) om 

värdepappersmarknaden, diskretionär portföljförvaltning beträffande finansiella instrument 

enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, förvalta fondandelar enligt lag 

(2004:46) om värdepappersfonder och har tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (IPS) 

enligt lag (1993:931) om individuellt pensionssparande. 

 
Väsentliga händelser under bokslutsåret 

2021 har på många sätt varit ett annorlunda år givet utvecklingen av Coronapandemin. Mot 

den bakgrunden så har Fondab utvecklats mycket väl och det är tillfredställande att kunna 

presentera ett av det starkaste verksamhetsåren någonsin för bolaget. Vi har under året 

fortsatt att utveckla och förbättra Fondabs verksamhet inom alla våra fokusområden. 

Bolaget har haft ett fortsatt nära samarbete med befintliga kunder och genom innovation 

utvecklat och förstärkt vårt unika utbud. Sammantaget med ett stort antal nya kunder 

bidrar detta till att göra 2021 till ett år med mycket god utveckling för Fondab sett till såväl 

inflöde av nytt kapital som tillväxt i intäkter. 

 

Våra medarbetare har under detta utmanade år visat ett mycket starkt engagemang för 

verksamheten vilket är en mycket starkt bidragande orsak till att bolagets utveckling varit 

så stark under 2021.  

 

Marknaden förändras   

Fondmarknaden har under de senaste året genomgått stora förändringar. Ökade 

regulatoriska krav kombinerat med ett tuffare krav för att få finnas i Pensionsmyndighetens 

fondplattform har gjort det mer utmanande för många av de mindre fondbolag och 

kapitalförvaltare som verkar på vår lokala marknad. De senaste åren har flera fondbolag 

försvunnit i en konsolideringsvåg. Detta skapar nya möjligheter för nya affärsmodeller.  

Här ser vi nu att nya aktörer växer fram där pris och avgifter används som en viktig del i 

erbjudandet i kring att attrahera nya kunder samt flytta befintliga volymer från stora och 

etablerade aktörer. Dessa nya aktörer, som med en modern syn på distribution, behöver en 

digital fondplattform att verka från för att hantera såväl kunder som handel med fonder. 

Här står då Fondab redo med vårt produktutbud och en lösning och tillsammans kan vi växa 

och försätta utmana en traditionell struktur.   

 

Fondbolagen hittar nya vägar för att stärka relationen till sina kunder   

Vi har redan sett en stark trend att fondbolagen vill få hjälp med sådant som inte tillhör 

deras kärnverksamhet. Det gäller allt från legala frågor kring att själva hålla direktkunder 

avseende KYC och AML till att kunna erbjuda ett eget gränssnitt för fondsparande inom 

ramen för ISK till sina kunder. Många inser fördelarna med att komma närmare sina kunder 

och därigenom bibehålla och stärka sina långsiktiga kundrelationer och sitt eget varumärke.  
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Under 2021 har Fondab fortsatt tecknat avtal med ett antal fondbolag där Fondab förser 

dem med ett digitalt, kundvänligt gränssnitt för handel med fonder och samtidigt hanterar 

all administration gällande den bakomliggande för hantering av kunden. Förutom fondbolag 

ser vi ett ökat intresse för bland annat nischbanker och andra, nya, digital aktörer att utöka 

sitt produktutbud för sparande där fonder utgör den första viktiga grundpelaren. I den 

process som nu pågår med att omforma marknaden kommer Fondab fortsätta sitt aktiva 

deltagande.   

 

Händelser efter balansdagen 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.      

Efter balansdagen har kriget i Ukraina samt efterföljande marknadsläge både på 

kapitalmarknader och makroekonomiskt haft negativa konsekvenser för bolaget. Bolagets 

intäkter består till största delen av volymprovisioner kopplade till marknadsnoterade 

tillgångar. Oro på inhemska samt internationella kapitalmarknader med sjunkande 

marknadsvärden har påverkat bolagets intäkter och lönsamhet negativt.  Vi kan dock 

konstatera att de inledande kvartalen har startat med goda inflöden och hög aktivitet från 

de slutkunder vi hanterar.  

 

Framtida utveckling 

Trots den rådande krisen ser vi fortsatt positivt på de kommande åren och under 2022 

kommer fokus kvarstå på att utveckla våra system och tjänster för befintliga kunder samt 

att attrahera nya. Genom att successivt förbättra och modernisera våra befintliga teknik 

uppnår vi effektivitet i att hantera de nu ca 250 000 slutkunder vi har inom ramen för 

Fondabs samlade verksamhet. Sammantaget handlar det om att fortsätta fokusera på vår 

kärnverksamhet vilket kretsar kring system och infrastruktur för att möjliggöra för våra 

slutkunder att investera i och handla fonder.   

Parallellt skall bolaget hitta nya, innovativa och mer effektiva lösningar för att möta ökad 

transparens, prispress och ökade krav på regulatorisk uppföljning. Fondab skall följa 

anpassningen till de nya och högre krav som våra kunder ställer på oss i kombination med 

de regulatoriska utmaningarna som ett värdepappersbolag ständigt ställs inför. 

Sammantaget är den fortsatta expansionen något som Fondab idag är väl rustat för och vi 

ser med tillförsikt fram emot det 2022 med goda inflöden av nya volymer som följd även 

om vi kan skönja en avmattning i konjunkturen. 

 

Ekonomisk översikt 

Resultat och ställning i sammandrag 

Rörelseintäkterna uppgick till 45 681 tkr (37 986 tkr) och rörelsens kostnader till -36 230 

tkr (-28 480 tkr). Resultatet efter skatt blev positivt: 7 585 tkr (8 343 tkr). Bolaget har 

fortsatta stabila intäkter från den befintliga kundstocken och har under året inlett 

samarbeten med fler strategiska partners i syfte att bygga större kapitalbas. Årets intäkter 

har påverkats positivt av en fortsatt ökning av antalet slutkunder, framför allt inom ramen 

för våra partnersamarbeten. 
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Kostnader 

Under verksamhetsperioden har framförallt personalkostnader ökat till följt av 

nyanställningar jämfört med motsvarande period 2020. Även konsultkostnader har ökat 

under perioden i jämförelse med 2020, både inom IT, redovisning och risk & compliance. 

Detta till följd av ökad outsourcing av ovan nämnda funktioner.  

 

Likviditeten 

Likviditeten per den 2021-12-31 uppgick till 40 824 tkr (26 987 tkr). 

Bolaget förvaltar för kunders räkning finansiella instrument till ett värde motsvarande       

27 114 451 tkr (17 643 298 tkr). 

 

Eget kapital och kapitaltäckning 

Summa eget kapital uppgick per den 2021-12-31 till 54 640 tkr (36 942 tkr), varav 113 tkr 

i aktiekapital. Kärnprimärkapitalrelationen enligt IFR uppgick till 413% per den 2021-12-31. 

För utförligare information om kapitaltäckningen se not 20 Kapitaltäckningsanalys. 

Under året har ett antal nyckelanställda konverterat teckningsoptioner till aktier som 

sedermera såldes till Euroclear SA/NV i samband med deras förvärv av MFEX Holding AB. 

Transaktionen uppgick 10 113 tkr. 

 

Antalet anställda  

Medelantalet anställda under verksamhetsperioden har varit 21 varav 9 kvinnor och 12 

män. Antalet anställda uppgick per den sista december till totalt 24. Information om 

ersättningar, se not 5. 
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Ägarförhållanden 

Bolaget ägs till 100% av MFEX Mutual Funds Exchange AB med organisationsnummer 

556559-0634, som ägs till 100% av MFEX Holding AB. MFEX Holding AB förvärvades av 

Euroclear SA/NV med organisationsnummer BE .423.747.369 under september 2021. 

MFEX Mutual Funds Exchange AB har identifierat att en försäljning av Fondab AB ytterligare 

skulle kunna säkra långsiktiga affärsrelationer med nyckelkunder i Sverige, vilket 

representerar en god affärsmöjlighet för både MFEX Group och Fondab AB. Detta innebar 

att aktierna i Fondab nu anses övervägas för försäljning 

 
Styrelse 

Vid bolagsstämman den 2021.04.10 valdes, genom omval, Oliver Lagerström, Annika 

Saramies, Jacob Langhard Lövstedt och Henrik Källen till ordinarie styrelseledamoter. Vid 

denna bolagsstämma utsågs vidare Henrik Källén till styrelsens ordförande.  

Vid bolagsstämma den 2021-09-15 valdes genom nyval Brigitte Daurelle och Roger Ström 

till nya ordinarie styrelseledamöter. I samband med den bolagsstämman avgick vidare, på 

egen begäran, Jacob Langhard Lövstedt och Henrik Källén ur bolagets styrelse. 

  

Risker i verksamheten 

Bolaget har inga egna positioner i värdepapper eller några ränte-och valutarisker. Företaget 

strävar efter att löpande minimera den operationella risken genom instruktioner, rutiner och 

policydokument samt att man förvarar den tekniska utrustningen hos en extern partner 

med höga krav på säkerhet. Företagets legala risker minimeras genom utformningen av de 

avtalsvillkor som tillämpas för alla samarbeten. Företaget hanterar de legala riskerna 

genom anlitande av extern expertis. Bolaget är inte involverat i några legala eller 

skattemässiga tvister. Företaget har inte heller några utestående tvister med befintliga eller 

gamla kunder. Det är viktigt att betona att företaget agerar på de finansiella marknaderna 

och att bolagets affärsverksamhet i allra högsta grad är beroende av de finansiella 

marknadernas utveckling. De risker och osäkerhetsfaktorer som verksamheten är utsatt för 

är i allt väsentligt oförändrade jämfört med tidigare år. Se även not 21. 

 

Förslag till resultatdisposition 

Bolagets fria egna kapital uppgår till 47 498 670 kr (30 183 596 kr). Styrelsen föreslår att 

beloppet i sin helhet balanseras i ny räkning. 

I övrigt hänvisas till bifogade balans- och resultaträkningar, med tillhörande noter och 

kommentarer. 
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Resultaträkning         

    2021-01-01-   2020-01-01- 

Belopp i tkr Not   2021-12-31            2020-12-31 

          

Rörelsens intäkter         

Ränteintäkter 3 251   688  

Räntekostnader 3 -8   -14 

Provisionsintäkter 2 40 522   33 158 

Övriga rörelseintäkter 4 4 917   4 154 

Summa rörelsens intäkter   45 681   37 986 

          

Rörelsens kostnader         

Allmänna administrationskostnader 5-7 -33 753   -24 401 

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 8-9 -2 014   -2 895 

Övriga rörelsekostnader 6 -463   -1 184 

Summa rörelsens kostnader   -36 230   -28 480 

          

Rörelseresultat   9 451   9 505 

Bokslutsdispositioner 10 115   1 154 

Resultat före skatt   9 566   10 660 

Skatt på årets resultat 11 -1 981   -2 317 

Årets resultat   7 585   8 343 

          

          

          

Rapport över totalresultat         

    2021-01-01-   2020-01-01- 

Belopp i tkr    2021-12-31    2020-12-31 

          

Årets resultat   7 585   8 343 

          

Poster som senare kan återföras i 
resultaträkningen:         

Inget att rapportera   -   - 

Övrigt totalresultat   -   - 

          

Årets totalresultat   7 585   8 343 
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Balansräkning         

          

Belopp i tkr Not  2021-12-31   2020-12-31 

TILLGÅNGAR         

          

Utlåning till kreditinstitut 12 40 824   26 987 

Immateriella anläggningstillgångar 8 7 470   7 419 

Materiella anläggningstillgångar 9 267   581 

Övriga tillgångar 13 28 711   18 424 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 14 11 607   19 754 

          

SUMMA TILLGÅNGAR   88 878   73 166 

          

          

SKULDER OCH EGET KAPITAL         

          

Skulder         

Övriga skulder 15 30 150   32 899 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 16 4 087   3 209 

Summa skulder   34 238   36 108 

          

Obeskattade reserver 10 0   116 

          

Eget kapital         

Bundet eget kapital         

Aktiekapital   113   100 

Fond för utvecklingsutgifter 18 7 028   6 659 

Summa bundet eget kapital   7 141   6 759 

          

Fritt eget kapital         

Balanserat resultat   39 914   21 841 

Årets resultat   7 585   8 343 

Summa fritt eget kapital   47 499   30 184 

Summa eget kapital   54 640   36 942 

          

Summa skulder och eget kapital   88 878   73 166 
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Per den 2021-12-31 uppgår antalet utestående aktier till 1 128 768 st (1 000 000 st). 

Kvotvärde uppgår till 0,1 kr.  

Totala aktieägartillskottaktieägartillskott uppgår till 18 575 tkr (18 575 tkr), varav 10 000 

tkr (10 000 tkr) utgör villkorade aktieägartillskott. Motpart för aktieägartillskotten är MFEX 

Mutual Funds Exchange AB ”MFEX”, org.nr. 556559-0634. Aktieägartillskotten erlades under 

2015, 2016 och 2017. 

*Under året har ett antal nyckelanställda konverterat teckningsoptioner till aktier som 

sedermera såldes till Euroclear SA/NV i samband med deras förvärv av MFEX Holding AB. 

Transaktionen uppgick 10 113 tkr. 
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Kassaflödesanalys 

         2021-01-01- 2020-01-01- 

Belopp i tkr     Not    2021-12-31  2020-12-31 

Den löpande verksamheten             

Rörelseresultat         9 451 9 505 

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet:           

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8, 9   2 013 2 895 

Betald inkomstskatt         -1 793 -3 813 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före löpande den 
förändringar i verksamhetens tillgångar och skulder     

         9 671 8 588 

              

Ökning (-) / minskning (+) av den löpande verksamhetens tillgångar:       

Övriga tillgångar         -10 287 -4 116 

Ökning / minskning av rörelsefordringar       8 147 -12 778 

Ökning (+) / minskning (-) av den löpande verksamhetens skulder:       

Övriga skulder         -2 936 16 036 

Ökning / minskning av rörelseskulder       878 -328 

Kassaflöde från den löpande verksamheten       5 473 7 402 

              

Investeringsverksamheten             

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   8, 9   -1 749 -3 157 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar         0 -24 

Kassaflöde från investeringsverksamheten       -1 749 -3 180 

              

Finansieringsverksamheten             

Optionsprogram         10 113 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten       10 113 0 

              

Periodens kassaflöde         13 837 4 222 

Likvida medel vid periodens början         26 987 22 766 

Likvida medel vid periodens slut         40 825 26 987 

 

I kassaflöden som är hänförliga till den löpande verksamheten för bolaget ingår 

ränteinbetalningar med 251 tkr (25 tkr) samt ränteutbetalningar inklusive kapitaliserade 

räntor med 8 tkr (14 tkr). 
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Redovisningsprinciper och noter 

Alla belopp i noter redovisas i tkr. 

Not 1  

Företagsinformation  

Fondab AB, org.nr 556697-5560, är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, adress: 

Kungsgatan 7, 111 43 Stockholm. Fondab AB är ett helägt dotterbolag till MFEX Mutual 

Funds Exchange AB, org.nr 556559-0634, med säte i Stockholm som i sin tur ägs av MFEX 

Holding AB, org.nr 559097-5735. MFEX Holding AB ägs av Euroclear SA/NV med 

organisationsnummer BE.423.747.369. Euroclear Holding SA/NV upprättar 

koncernredovisning för hela koncernen. 

Bolaget har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lag (2007:528) om 

värdepappersmarknaden 2 kap. 1 § 1, 2, 4 och 5 med sidotjänster enligt 2 kap. 2 § 1 och 5. 

Bolaget har också tillstånd att förvalta fondandelar enligt lag (2004:46) om 

värdepappersfonder 4 kap. 12 § och har tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (IPS) 

enligt lag (1993:931) om individuellt pensionssparande.  

Redovisningsprinciper 

Lag- och föreskriftlighet 

Bolaget tillämpar lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och 

värdepappersbolag (ÅRKL) samt lagbegränsad International Financial Reporting Standards 

(IFRS) enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i 

kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25), och Rådet för finansiell rapporterings 

rekommendation, RFR 2 redovisning för juridisk person.  

Standarder som publicerats men inte trätt i kraft per den 2021-12-31 bedöms inte få någon 

väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapporter, eller på dess kapitaltäckning för 

räkenskapsåret 2022 eller framåt. 

Förutsättningar vid upprättande av bolagets finansiella rapporter 

Bolagets funktionella valuta är svenska kronor, vilken även utgör rapporteringsvalutan för 

bolaget. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga 

belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. 

Anskaffningsvärdemetoden har tillämpats i samtliga fall, vilket innebär att tillgångar och 

skulder redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för värdeminskning och eventuell 

nedskrivning. Verkligt värde har bedömts överensstämma med anskaffningsvärden i allt 

väsentligt. 

Anläggningstillgångar utgörs av materiella- och immateriella tillgångar. Övriga tillgångar är 

omsättningstillgångar. Omsättningstillgångar förväntas återvinnas eller betalas inom 3 

månader. Samtliga skulder är kortfristiga skulder och förväntas återvinnas eller betalas 

inom 12 månader. 

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden, vilka påverkar 

redovisade värden. Följden blir att redovisade belopp i dessa fall sällan kommer att 

motsvara de verkliga beloppen. De uppskattningar och antaganden som innebär betydande 
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risk för väsentliga justeringar i redovisade värden under kommande räkenskapsår är 

hänförbara till prövning av nedskrivningsbehov på immateriella anläggningstillgångar. 

Företagsledningen fastställer bedömd nyttjandeperiod och därmed sammanhängande 

avskrivning på bolagets immateriella och materiella anläggningstillgångar. Nyttjandeperiod 

samt bedömda restvärden prövas varje balansdag och justeras vid behov. 

Skatt 

Redovisad skatt på årets resultat innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende 

aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten 

skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs 

enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med 

stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, 

redovisas därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av 

poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt 

beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer 

mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten 

skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 

redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid 

framtida beskattning. 

Lämnad utdelning 

Utdelningar redovisas som skuld efter det att ordinarie bolagsstämma fastställt styrelsens 

utdelningsförslag. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott 

För redovisning av koncernbidrag tillämpar bolaget huvudprincipen i RFR 2. Det innebär att 

koncernbidrag som lämnats till moderbolaget redovisas som lämnad utdelning, d.v.s. direkt 

mot eget kapital, samt koncernbidrag som mottagits redovisas på samma sätt som ett 

aktieägartillskott, d.v.s. också direkt mot eget kapital. 

Lämnade aktieägartillskott redovisas hos givaren som en ökning av posten aktier och 

andelar i koncernföretag. Erhållna aktieägartillskott redovisas hos mottagaren direkt mot 

fritt eget kapital. 

Intäkter 

Provisionsintäkter 

Provisionsintäkter utgörs av värdepappersprovisioner och övriga provisioner. 

Värdepappersprovisioner utgörs främst av fondprovisioner, förvaringsavgifter och 

transaktionsbaserade intäkter. Fondprovisioner och förvaringsutgifter beräknas på 

fondvolym och redovisas som intäkt baserat på, vid varje tidpunkt, faktisk volym. De 

transaktionsbaserade intäkterna och övriga provisioner redovisas över tid dvs. i takt med 

att de intjänas. Grad av färdigställande beräknas med utgångspunkt i utförda prestationer. 

Uppfylls inte kriterierna för att redovisa intäkten över tid så redovisas intäkten när tjänsten i 

sin helhet är utförd. Avtalstillgångar uppkommer i de fall prestationer utförts och det finns 

en ovillkorad rätt till betalning men fakturering ännu ej skett. Bolaget har inga kundavtal 

med löptid överstigande ett år varför förenklingsregeln tillämpas som innebär att upplysning 

inte behöver lämnas om omfattningen av ingångna men ännu inte uppfyllda avtal. 

 

 



Fondab AB 

556697-5560 

 

14 
 

Ränteintäkter och räntekostnader 

Ränteintäkter avseende utlåning till kreditinstitut redovisas som intäkt i den period som de 

hänför sig till. Negativa räntor avseende utlåning till kreditinstitut och övriga räntekostnader 

redovisas som kostnad i den period som de hänför sig till. 

Nettoresultat från finansiella transaktioner 

Resultat från finansiella transaktioner utgörs främst av realiserat och orealiserat resultat 

från valuta. 

Ersättningar till anställda 

Bolagets planer för ersättning efter avslutad anställning omfattar endast avgiftsbestämda 

pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat 

juridisk enhet. När avgiften är betalad har företaget inga ytterligare förpliktelser. Ersättning 

till anställda såsom lön och pension redovisas som kostnad i den period under vilken de 

anställda utfört de tjänster som ersättningen avser. 

Leasing 

Bolaget har valt att tillämpa undantaget i RFR 2, vilket innebär att kostnader avseende 

leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Leasing utgörs främst 

av lokalhyror. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen för bolaget är upprättad enligt indirekt metod och visar 

räkenskapsårets in- och utbetalningar från den löpande verksamheten, 

investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. 

Kassaflöden som är hänförliga till den löpande verksamheten härrör främst från bolagets 

intäktsgenerande verksamheter. Nettot av in- och utbetalningar i den löpande 

verksamheten beräknas genom att årets rörelseresultat justeras för icke kassapåverkande 

poster, för periodens förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder samt för övriga 

poster vilkas kassaflödeseffekt hänförs till investerings- och finansieringsverksamheten. 

Likvida medel består i huvudsak av tillgodohavanden hos banker vilka kan omplaceras med 

en dags dröjsmål. 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är 

sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och 

anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 

ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 

inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången. 

Materiella anläggningstillgångar tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring. 

Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt eller rörelsekostnad. 

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över tillgångarnas beräknade 

nyttjandeperioder. Nyttjandeperioden för materiella anläggningstillgångar bedöms vara 5 

år. 
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Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är 

sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del och 

anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

En immateriell anläggningstillgång värderas till anskaffningsvärdet första gången den tas in 

i balansräkningen. Efter första redovisningstillfället tas en immateriell tillgång upp i 

balansräkningen till anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och 

eventuella nedskrivningar. 

Immateriella anläggningstillgångar tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller 

avyttring. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt eller rörelsekostnad. 

Avskrivning 

Avskrivning görs linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och avskrivning påbörjas först när 

tillgången kan börja användas. Ifall det finns indikation på en värdeminskning omprövas de 

immateriella anläggningstillgångarnas bokförda värde och nyttjandeperiod varvid, vid 

behov, en justering av avskrivningstiden och/eller nedskrivning görs. Även immateriella 

anläggningstillgångar vilka ännu inte tagits i bruk prövas årligen även om det inte föreligger 

indikation på nedskrivningsbehov.  

Beräknade nyttjandeperioder 

Balanserade utgifter för utveckling  5-10 år 

Programvara    5-10 år 

Förvärvade kundtillgångar  3-5 år 

Balanserade utgifter för utveckling 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten utgörs av externt inköpta tjänster och av 

aktiverade personalkostnader. Balanserade utgifter avser främst utveckling av 

fondhandelsplattformen och relaterade applikationer, vilka långsiktigt ger bolaget 

ekonomiska fördelar genom antingen ökade intäkter eller kostnadsbesparingar. 

Utgifter aktiveras som balanserade utvecklingsutgifter när samtliga av följande kriterier är 

uppfyllda: 

- det är tekniskt möjligt att färdigställa och använda eller sälja tillgången, 

- bolaget har för avsikt att färdigställa, använda eller sälja tillgången, 

- bolaget kan visa att tillgången kommer att generera sannolika framtida ekonomiska 

fördelar, 

- det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 

utvecklingen och för att använda eller sälja tillgången 

- bolaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till 

tillgången. 

Programvara 

Utgifter för programvara redovisas som tillgång i balansräkningen när utgifterna beräknas 

ge framtida ekonomiska fördelar. Balanserade utgifter för programvara skrivs av från det 

datum de är tillgängliga för användning respektive löptid. 
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Förvärvade kundtillgångar 

Förvärvade kundtillgångar värderas som en del av det verkliga värdet av förvärvade 

verksamheter minskat med avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Nyttjandeperioden 

för dessa tillgångar är ibland lång, vilket återspeglar långsiktigheten i den underliggande 

verksamheten. Nyttjandeperioden för kundtillgångar är baserad på en beräkning av hur 

länge nettoinbetalningar förväntas erhållas från dessa kontrakt med hänsyn tagen till 

rättsliga och ekonomiska faktorer. 

Nedskrivningar 

Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess 

återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs 

tillgången ner till detta värde. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen. 

Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minus försäljningskostnader 

och dess nyttjandevärde. Nyttjandevärdet beräknas genom en uppskattning av framtida in- 

och utbetalningar, vilka diskonteras till nuvärde med en diskonteringsfaktor som beaktar 

riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången. För en tillgång 

som inte genererar kassaflöden som är väsentligen oberoende av andra tillgångar beräknas 

återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör. 

Nedskrivningar återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras 

till en händelse som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes. 

Eget kapital 

Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital 

Fond för utvecklingsutgifter 

Fond för utvecklingsutgifter är bundet eget kapital med syfte att begränsa bolagets 

utdelningsmöjlighet i relation till bolagets aktiverade internt upparbetade immateriella 

tillgångar. Se vidare not 18. 

Finansiella instrument 

Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när bolaget blir part i instrumentets 

avtalsmässiga villkor. Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, 

det datum då bolaget förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen då de avtalsenliga rättigheterna till 

kassaflödet upphör. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen endast när rättigheter 

och skyldigheter kopplade till den finansiella skulden är reglerade. Finansiella instrument 

som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan fordringar avseende utlåning 

till kreditinstitut, kundfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och likvida 

medel. Finansiella skulder består av leverantörsskulder, övriga skulder och upplupna 

kostnader och förutbetalda intäkter. Finansiella instrument klassificeras i olika kategorier, 

beroende på typ av finansiellt instrument. Klassificeringen bestäms vid 

anskaffningstidpunkten. Finansiella tillgångar som är skuldinstrument klassificeras beroende 

på affärsmodellen och egenskaper hos de avtalsenliga kassaflödena. Finansiella tillgångar 

som ingår i en affärsmodell som innebär att hålla de finansiella tillgångarna för att inkassera 

de avtalsenliga kassaflödena klassificeras som, och redovisas till, upplupet 

anskaffningsvärde om de avtalsenliga kassaflödena enbart utgörs av kapitalbelopp och 

ränta. Bolagets finansiella skulder klassificeras som, och redovisas till, upplupet 
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anskaffningsvärde. Undantaget från detta är i förekommande fall när bolaget innehar 

derivatinstrument som redovisas till verkligt värde med verkligt värdeförändringar i övrigt 

totalresultat när säkringsredovisning tillämpas. 

Värdering 

När en finansiell tillgång eller skuld redovisas för första gången värderas den till verkligt 

värde plus, när det gäller en finansiell tillgång eller finansiell skuld som inte tillhör kategorin 

finansiella tillgångar eller skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, 

transaktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärvet eller emissionen av den 

finansiella tillgången eller skulden. Efterföljande värdering avgörs av hur instrumentet har 

klassificerats, se nedan. 

Nedskrivning av finansiella tillgångar enligt IFRS 9 

Bolaget redovisar förlustavdrag för förväntade kreditförluster (“ECL”) på kundfordringar och 

kontraktstillgångar. Beloppet för förväntade kreditförluster uppdateras vid varje 

rapportdatum för att återspegla förändringar i kreditrisk sedan första redovisningen av 

respektive finansiella instrument. Förlustavdraget baseras på en modell för förväntade 

kreditförluster. 

Bolaget tillämpar den förenklade metoden för kundfordringar och kontraktstillgångar 

eftersom de inte anses innehålla en betydande finansieringskomponent. Det vill säga 

bolaget redovisar ett livstidsavdrag för förväntad förlust på kundfordringar och 

kontraktstillgångar baserat på en avsättningsmatris som tillämpar bedömning av relevanta 

förlustsatser på utestående kundfordringar (dvs. en analys av kundfordringarnas ålder). 

För alla andra tillgångar tillämpar bolaget den allmänna metoden. I det allmänna 

tillvägagångssättet erkänner bolaget ECL-tidsperiod när det har skett en betydande ökning 

av kreditrisk sedan första redovisningen. Men om kreditrisken på det finansiella 

instrumentet inte har ökat avsevärt sedan första redovisningen, mäter bolaget förlustavdrag 

för det finansiella instrumentet till ett belopp som motsvarar 12-månaders ECL. 

ECL-tidsperiod representerar de förväntade kreditförlusterna som kommer att bli resultatet 

av alla möjliga fallissemang under den förväntade livslängden för ett finansiellt instrument. 

Däremot representerar 12-månaders ECL den del av ECL-tidsperioden som förväntas bli 

resultatet av fallissemang på ett finansiellt instrument som är möjliga inom 12 månader 

efter rapportdatumet. 

Definition av fallissemang 

Fondab anser att följande utgör ett fallissemang gällande intern kreditriskhantering 

eftersom historisk erfarenhet visar att finansiella tillgångar som uppfyller något av följande 

kriterier i allmänhet inte kan återvinnas: 

• Information utvecklad internt eller erhållen från externa källor tyder på att gäldenären 

sannolikt inte kommer att betala sina borgenärer, inklusive Fondab, i sin helhet 

• En finansiell tillgång har förfallit mer än 90 dagar om inte Fondab har rimlig och stödjande 

information som visar att ett mer eftersläpande standardkriterium är lämpligare 
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Följande kategorier finns i bolaget: 

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 

Finansiella tillgångar i kategorin ingår i en affärsmodell att inkassera avtalsenliga 

kassaflöden och har kassaflöden som enbart består av kapitalbelopp och ränta. 

Fordringarna har koppling till bolagets leveranser av tjänster.  

Finansiella tillgångar i kategorin redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till 

upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med 

reserveringar för förväntade kundförluster. Effektivräntemetoden är en metod för beräkning 

enligt vilken ränteintäkten eller räntekostnaden ett räkenskapsår är lika med den finansiella 

tillgångens eller finansiella skuldens redovisade värde vid räkenskapsårets början 

multiplicerat med effektivräntan. Förväntade kreditförluster bedöms baserat på återstående 

löptid enligt den förenklade modellen då alla finansiella tillgångar i kategorin är kortfristiga. 

Bedömningen baseras på betalningshistorik, historiska kundförluster och utsikter om 

framtiden. Utifrån historiska data bedöms de förväntade kreditförlusterna vara begränsade. 

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 

I denna kategori redovisas räntebärande och ej räntebärande finansiella skulder som inte 

innehas för handelsändamål. Värdering görs till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 

av effektivräntemetoden.  

Omräkning av transaktioner i utländsk valuta 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor baserat på valutakursen på 

transaktionsdagen. Monetära poster (tillgångar och skulder) i utländsk valuta omräknas till 

svenska kronor baserat på balansdagens valutakurs. Valutakursvinster och förluster som 

uppkommer vid sådana omräkningar redovisas i resultaträkningen som nettoresultat av 

finansiella transaktioner. Valutadifferenser som uppstår i utländska långfristiga lån och 

skulder samt i omvärdering av bankkonton i annan valuta än redovisningsvalutan redovisas 

bland finansiella intäkter och kostnader.  

 

Noter som inte har en direkt referens till resultaträkningar eller balansräkningar: 

Förvaltade medel som inte redovisas i balansräkningen  not 17 

Löptider för tillgångar och skulder    not 19 

Kapitaltäckningsanalys     not 20 

Riskexponeringar och hantering av risker i verksamheten  not 21 

Upplysningar om närstående    not 22 

Händelser efter balansdagen    not 23 

Klassificering av balansräkning    not 24 

Förslag till resultatdisposition    not 25 
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2 Provisionsintäkter     2021 2020 

 Transaktionsavgifter   1 024 1 147 

 Custodyavgifter   2 749 441 

 Traileravgifter   17 812 13 152 

 Valutakursavgifter   11 921 12 441 

 Kontoavgifter     7 015 5 978 

 Summa       40 522 33 158 

Intäkterna härrör från kunder i Sverige. 

 

3 Räntenetto        

 Ränteintäkter    2021 2020 

 Utlåning till kreditinstitut  251 688 

 Övriga ränteintäkter    - - 

 Summa      251 688 

           

 Räntekostnader    2021 2020 

 Utlåning till kreditinstitut  - - 

 Övriga räntekostnader    -8 -14 

 Summa      -8 -14 

          

 Summa räntenetto    243 674 

 

Intäkterna kommer från svenska bankkonton. 

 

4 Övriga rörelseintäkter  2021 2020 

 Reklamintäkter   0 0 

 Övriga intäkter   4 917 4 154 

 Summa    4 917 4 154  

5 

 

Allmänna administrationskostnader    2021 2020 

 Lokalkostnader      -1 995 -1 959 

 Konsultkostnader      -2 726 -3 143 

 Personalkostnader      -17 461 -12 090 

 Övriga drifts- och administrationskostnader    -11 570 -7 210 

 Summa       -33 753 -24 401 
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I posten personalkostnader ingår följande 

belopp: 

 Löner och andra ersättningar     2021 2020 

 Styrelse och VD      -1 785 -1 740 

 Övriga anställda      -10 449 -7 472 

 Summa       -12 234 -9 212 

          

 Sociala kostnader      2021 2020 

 Styrelse och VD      -692 -533 

 Övriga anställda      -4 144 -2 345 

 Summa       -4 836 -2 878 

 

Av personalkostnaderna har 1 436 tkr (2 159 tkr) aktiverats. Dessa kostnader hänförs till 

internt upparbetade kostnader (se not 8) och består av löner till anställda IT-utvecklare som 

arbetar med utveckling av Fondabplattformen. 

Pensionsförsäkringspremier har utgått med 1 384 tkr (1 073 tkr) i bolaget vilka avser 

avgiftsbestämda pensionsplaner som utbetalas från tidigast 55 år och under minst 5 år. Det 

finns inga förmånsbestämda pensionsplaner i bolaget. Årets avsättning till direktpension 

uppgår till 0 tkr (0 tkr). 

 

     

Styrelsearvoden utgår till externa ledamöter och beslutas av bolagsstämman. Ersättningar 

till ledande befattningshavare fastställs enligt individuella avtal. Lönesättningen baserar sig 

på fastslagna kriterier utifrån arbetsuppgifter/mål, kompetens och resultatbidrag. Bolagets 

styrelse sköter löne- och ersättningsfrågor. Löner fastställs genom beredning i styrelsen i 

kombination med beslut av VD. Ersättning till VD fastställs i samråd mellan VD och 

styrelsen. Nuvarande VD erhåller vid uppsägning från bolagets sida ett avgångsvederlag 

motsvarande grundlönen utbetald under 12 månader och vid egen uppsägning 3 månader. 

 



Fondab AB 

556697-5560 

 

21 
 

Enligt beslut av bolagsstämman utgår arvode till styrelsens ordförande med 250 tkr. Utav 

övriga ledamöter utgår arvode till en ledamot med 75 tkr. Styrelsens ledamöter består av 

Annika Saramies, Oliver Lagerström och Brigitte Daurelle.  

           Revisionsarvode 

      

     2021 2020 

Revisionsuppdrag    -438 -452 

Revisionsverksamhet utanför revisionsuppdraget - - 

Skatterådgivning    - - 

Övriga tjänster    - - 

Summa     -438 -477 

 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer 

på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av 

iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. 

Revisionsverksamhet utanför revisionsuppdraget avser annan utförd revision.  

 

6 Övriga rörelsekostnader  2021 2020 

 Marknadsföringskostnader  -313 -1 008 

 Övriga kostnader   -150 -175 

 Summa    -463 -1 184 

 

7 Leasingavgifter         

  Operationell leasing, endast icke uppsägningsbara lokalhyror 2021 2020 

  Leasingavgifter, årets kostnad   1 713 1 695 

             

  Återstående leasingavgifter förfaller enligt följande:    

  Inom ett år       1 691 1 691 

  Senare än ett år men inom fem år 1 268 1 268 

  Summa       4 673 4 655 

              

  De mest väsentliga hyresavtalen avser bolagets kontor i Stockholm.    

 

 

8 Immateriella anläggningstillgångar      

              

  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2021 2020 

  Ingående anskaffningsvärde   12 687 9 530 

  Internt upparbetade kostnader   1 749 3 157 

  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 437 12 687 
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  Ingående avskrivningar     -5 531 -4 628 

  Årets avskrivningar     -1 436 -903 

  Utgående ackumulerade avskrivningar -6 967 -5 531 

              

  Bokfört värde     7 470 7 156 

             

  

I kategori balanserade utgifter för utvecklingsarbeten sker avskrivning enligt plan    

            
             

  Programvara     2021 2020 

  Ingående anskaffningsvärde   2 601 2 601 

  Inköp       - - 

  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 601 2 601 

             

  Ingående avskrivningar     -2 588 -2 465 

  Årets avskrivningar     -13 -123 

  Utgående ackumulerade avskrivningar -2 601 -2 588 

              

  Bokfört värde     0 13 

             

  

 

 

I kategori programvara sker avskrivning enligt plan med 5 till 10 år av sina 

anskaffningsvärden.   

  

 

Kundkontrakt och kundrelationer   2021 2020 

  Ingående anskaffningsvärde   11 316 11 316 

  Utrangering       0 0 

  Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 316 11 316 

             

  Ingående avskrivningar     -11 066 -9 566 

  Utrangeringar     0 0 

  Årets avskrivningar     -250 -1 500 

  Utgående ackumulerade avskrivningar -11 316 -11 066 

              

  Bokfört värde     0 250 

             

   

I kategori förvärvade kundtillgångar sker avskrivning enligt plan med 3 till 5 år av 

sina anskaffningsvärden.   

              

  Total bokfört värde     7 470 7 419 
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9 Materiella anläggningstillgångar  2021 2020 

 Inventarier       

 Ingående anskaffningsvärde  2 133 2 109 

 Inköp     0 24 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 133 2 133 

        

 Ingående avskrivningar   -1 552 -1 182 

 Årets avskrivningar   -315 -370 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 867 -1 552 

    

  267 581 

 

 

Bokfört värde 

 
Materiella anläggningstillgångar har avskrivits enligt plan med 20% av sina 

anskaffningsvärden. 

 

  

 

 

  

10 Obeskattade reserver  2021 2020 

 Vid årets början   116 1 270 

 Återföring av periodiseringsfond  -115 -1 154 

 Avsättning till periodiseringsfond  - - 

 Summa    0 116 

 

 

  

 

       
11 Skatt på årets resultat  2021 2020 

 Aktuell skattekostnad     

 Aktuell inkomstskatt   -1 981 -2 317 

 Totalt redovisad skattekostnad -1 981 -2 317 

       

 Avstämning av effektiv skatt  2021 2020 

 Resultat före skatt   9 566 10 660 

 Skatt enligt gällande skattesats  20,60% 21,40% 

 Ej avdragsgilla kostnader  0,48% 0,34% 

 Effektiv skatt   21,08% 21,74% 

 

 

 

12 Utlåning till kreditinstitut  2021 2020 

 Bank- och likvida medel   40 824 26 987 

 Summa    40 824 26 987 

       

 Utlåning till kreditinstitut är betalbara på anfordran.                                                  
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13 Övriga tillgångar    2021 2020 

 Kundfordringar    1 367 592 

 Fordran koncernföretag    27 013 17 522 

 Aktuell skattefordran    30 10 

 Övriga tillgångar    300 300 

 Summa     28 711 18 424 

 

14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2021 2020 

 Förutbetald hyra   449 487 

 Upplupna räntor   232 729 

 Upplupna avtalsintäkter 10 405 18 055 

 Övriga förutbetalda kostnader och avtalstillgångar 521 483 

 Summa    11 607 19 754 

 

15 Övriga skulder 2021     2020   

   Brutto Justering Netto Brutto Justering Netto 

 Leverantörsskulder 26 915 -830 26 085 30 131 - 30 131 

 Momsskulder 433 - - 458 - 458 

 Aktuell skatteskuld 2 448 - - 2 091 - 2 091 

 Övriga skulder 355 - - 218 - 218 

 Summa  30 150 -830 29 320 32 899 - 32 899 

 

16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021 2020 

 Upplupna sociala avgifter  983 705 

 Upplupna löner   1 165 840 

 Upplupna semesterlöner  1 378 1 147 

 Upplupna räntor  0 0 

 Övriga upplupna kostnader  562 517 

 Summa    4 087 3 209 

 

17 Klientmedel som inte redovisas i 

balansräkningen 

  

 2021 2020 

        

 Klientmedel    702 971 474 742 

     703 749 474 742 

 

Samtliga bankkonton där klientmedel förvaras är avskilda från bolagets egna likvida medel 

på separata bankkonton. Slutkundernas likvida medel består till största del av depåkunder, 

vilkas medel således är tydligt avgränsade från verksamhetens. Tillgångarna är förvaltade 

för slutkunders räkning och redovisas således ej inom ramen för bolagets ordinarie 

räkenskaper. På grund av detta redovisas klientmedel ej i bolagets balansräkning. 
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18 Fond för utvecklingsutgifter  2021 2020 

 Vid årets början   6 659 4 405 

 Årets avsättning   1 749 3 157 

 Årets avskrivning   -1 436 -903 

 Årets elimineringar / justeringar   56 - 

 Summa    7 028 6 659 
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19   Löptider för tillgångar och skulder 

 

 

Det finns inga tillgångar eller skulder i bolaget med återstående löptid längre än 3 månader 

men högst 1 år eller längre än 5 år. 
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20 Kapitaltäckningsanalys 

Information om kapitaltäckning 

Information om bolagets kapitaltäckning i denna not avser sådan information som ska 

lämnas enligt 6 kap. 3-4 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 

2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och avser 

information som framgår av artiklarna 49, 50 a, c och d i förordningen (EU) nr 

2019/2033. 

Information om kapitalbas, kapitalkrav, kapitalrelationer och buffertar 

För fastställande av bolagets lagstadgade kapitalkrav gäller lagen (2007:528) om 

värdepappersmarknaden, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 

om tillsynskrav för värdepappersföretag (IFR), samt Finansinspektionens föreskrifter 

och allmänna råd om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12).  

Den nya förordningen, IFR, trädde i kraft den 2021-06-26, i syfte att stärka kopplingen 

mellan risktagande och kapitalkrav, vilket inkluderar krav på riskhantering och 

utlämnande av information. 

Det finns inga jämförelseuppgifter sedan denna nya IFR-förordning trädde i kraft under 

2021. 

Intern kapital- och riskbedömning (ICARA) 

Fondab ska göra en bedömning av det interna pelare II-kapitalkravet (ICARA). Denna 

bedömning är framåtblickande och baseras på företagets strategiska planer. I 

bedömningen ska alla väsentliga risker beaktas och företaget beräknar enligt IFR ett 

internt bedömt K-faktorkrav utifrån identifierade risker kopplade till RtC, RtM respektive 

RtF. Bedömningen görs genom att jämföra det beräknade K-faktorkravet med 

företagets internt bedömda K-faktorkrav. Om något av de internt bedömda K-

faktorkraven överstiger det beräknade K-faktorkravet fördelas mellanskillnaden som ett 

tillägg. 

ICARA-rapporten utarbetas av Fondab minst en gång per år, eller oftare om betydande 

förändringar har skett i företaget. Riskfunktionen ansvarar för genomförandet av 

rapporten. ICARA är grunden för nuvarande och framtida verksamhet och inkluderar en 

finansiell buffert för oförutsedda händelser baserad på stresstester. Processen 

innefattar också att bedöma om förvaltning och kontroll är tillräckligt effektiva för att 

hantera och kontrollera Fondabs risker. ICARA används som underlag för beslut om 

kapitalstrukturen vid till exempel beslut om utdelning. 

Kapitalkrav – Pelare I 

Enligt IFR baseras det nya Pelare I-kravet på det högsta av de permanenta 

minimikapitalkraven, K-faktorkravet och kravet på fasta omkostnader.  

Permanent minimi-kapitalkrav 

I enlighet med artikel 14 i IFR har Fondab ett minimikapitalkrav motsvarande 11 410 

tkr. 

K-faktor-krav 
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K-faktorkravet beräknas för RtC, RtF och RtM i enlighet med artikel 15 i IFR. En 

sammanfattning av bolagets risker relaterade till ovanstående kategorier visas i tabellen 

nedan. 

Risk-to-Client (RtC) Företaget beräknar ett kapitalkrav baserat på K-faktorer K-CMH, K-

ASA och K-COH i kategorin RtC. 

Risk-to-Market (RtM) Bolaget har inga exponeringar i kategorin RtM. 

Risk-to-Firm (RtF) Bolaget har inga exponeringar i kategorin RtF. 

En utvärdering av Fondab K-faktors krav ges i tabellen nedan. 

K-faktor-krav, Tkr 

Risk-kategori Summa K-faktor-krav 

RtC  11 410 

 Av vilket: K-AUM 419 282 84 

 Av vilket: K-CMH 545 031 2 180 

 Av vilket: K-ASA 22 723 296 9 089 

 Av vilket: K-COH 56 776 57 

RtF  0 

RtM  0 

Total  11 410 
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Fasta omkostnader 

Kapitalkravet baserat på fasta omkostnader beräknas som 25% av föregående års fasta 

omkostnader i enlighet med artikel 13 i IFR. En sammanfattning ges i tabellen nedan. 

Krav på fasta omkostnader, Tkr 

Tkr Summa 

Totala kostnader föregående år efter vinstutdelning 33 089 

Totala avdrag -719 

Totala fasta omkostnader föregående år 32 370 

Fasta omkostnader 8 092 

 

Totalt Pelare I-krav, Tkr 

Tkr Amount 

Permanent minimikapitalkrav 1 517 

Fasta omkostnader 8 092 

K-faktor krav 11 410 

Totalt kapitalkrav (K-faktor) 11 410 
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Information om egen kapitalbas, Tkr 

Mall EU IF CC1.01 - Sammansättning av lagstadgad kapitalbas (andra 

investeringsföretag än små och icke sammanlänkade) 

 

  

 a)   b) 

  

Amounts 

Källa baserad på 

referensnummer/bokstä

ver i balansräkningen i 

de reviderade boksluten 

Kärnprimärkapital (CET1): instrument och reserver 

1 EGET KAPITAL 47 170   

2 TIER 1 KAPITAL 47 170   

3 KÄRNPRIMÄRKAPITAL 47 170   

4 Fullt inbetalda kapitalinstrument 113 FPCI 

5 Överkursfond 10 100 SP 

6 Balanserad vinst 29 814 RE 

7 Ackumulerat övrigt totalresultat 7 585 LY 

8 Övriga reserver 7 028 RES 

9 Minoritetsintresse redovisat i kärnprimärkapitalet    

10 
Justeringar till kärnprimärkapitalet på grund av 

försiktighetsfilter 
   

11 Övriga medel    

12 
 

(-) Totala avdrag från kärnprimärkapitalet 
-7 470  

13 (-) Egna kärnprimärkapital-instrument    

14 
(-) Direkta tillgångar i kärnprimärkapital-

instrument 
   

15 
(-) Indirekta tillgångar i kärnprimärkapital-

instrument 
   

16 
(-) Syntetiska tillgångar i kärnprimärkapital-

instrument 
   

17 (-) Förlust under räkenskapsår   
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18 (-) Goodwill    

19 (-) Övriga immateriella tillgångar -7 470 IA 

20 

(-) Uppskjutna skattefordringar som är 

beroende av framtida lönsamhet och som inte 

härrör från temporära skillnader netto efter 

tillhörande skatteskulder 

  

21 
(-) Kvalificerat innehav utanför finanssektorn 

som överstiger 15% av kapitalbasen 
   

22 

(-) Totalt kvalificerat innehav i andra företag än 

företag inom finanssektorn som överstiger 60% 

av kapitalbasen 

   

23 

(-) Kärnprimärkapital-instrument i företag inom 

finanssektorn där institutet inte har en betydande 

investering 

   

24 

(-) Kärnprimärkapital-instrument i företag i den 

finansiella sektorn där institutet har en betydande 

investering 

   

25 (-) Förmåns-bestämda pensionsfondstillgångar    

26 (-) Andra avdrag   

27 
      (-) Kärnprimär-kapital: Övriga kapitalinslag, 

avdrag och justeringar 
   

28 YTTERLIGARE KÄRNIPRIMÄRKAPITAL:    

29 
Fullt inbetalda, direkt emitterade 

kapitalinstrument 
   

30 Överkursfond    

31 
(-) TOTALA AVDRAG FRÅN YTTERLIGARE 

KÄRNPRIMÄRKAPITAL 
   

32 (-) Egna AT1-instrument    

33 (-) Direkta tillgångar i AT1-instrument    

34 (-) Indirekta tillgångar i AT1-instrument    

35 (-) Syntetiska tillgångar i AT1-instrument    

36 
(-) AT1-instrument i företag inom finanssektorn 

där institutet inte har en betydande investering 
   

37 

(-) AT1-instrument i företag i den finansiella 

sektorn där institutet har en betydande 

investering 

   

38 (-) ANDRA AVDRAG    
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39 
Ytterligare kärnprimärkapital: Övriga kapitalinslag, 

avdrag och justeringar 
   

40 TIER 2-KAPITAL    

41 Fullt inbetalda kapitalinstrument    

42 Överkursfond    

43 (-) TOTALA AVDRAG FRÅN T2-KAPITAL    

44 (-) Egna T2-instrument    

45 (-) Direkta tillgångar i T2-instrument    

46 (-) Indirekta tillgångar i T2-instrument    

47 (-) Syntetiska tillgångar i T2-instrument    

48 

    (-) T2-instrument i företag inom 

finanssektorn där institutet inte har en betydande 

investering 

   

49 

   (-) T2-instrument i företag i den finansiella 

sektorn där institutet har en betydande 

investering 

   

50 
Tier 2: Övriga kapitalinslag, avdrag och 

justeringar 
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Mall EU IFCC2: Kapitalbas: avstämning av lagstadgad kapitalbas för balansräkning i de 

reviderad årsredovisning, Tkr 

  

a b c 

 

 

 

Balansräkning så som i 

reviderad årsredovisning  

Under 

lagstadgad 

konsolidering 

Kors-

hänvisning 

till EU IF 

CC1 

 

 
Per periodens slut Per periodens 

slut 

 

Tillgångar – Fördelning per tillgångsslag enligt balansräkningen i reviderad årsredovisning 

1 Utlåning till kreditinstitut 40 824   

2 Immateriella anläggningstillgångar 7 470  IA 

3 Materiella anläggningstillgångar 267   

4 Övriga tillgångar 28 711   

5 
Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 
11 607   

6 Totala tillgångar 88 878     

Skulder och avsättningar - Fördelning per skuldslag enligt balansräkningen i reviderad årsredovisning 

1 Övriga skulder 30 150   

2 
Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 
4 087   

3 Summa skulder och avsättningar 34 238     

Eget Kapital 

1 Aktiekapital 113   FPCI 

2 Fond för utvecklingsutgifter 7 028   RES 

3 Överkursfond 10 100   SP 

4 Balanserat resultat 29 814  RE 

 5 Årets resultat 7 585   LY 

6 Summa eget kapital 54 640     
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Mall EU IF CCA: Eget kapital: Sammanfattning av eget kapital 

emitterat av företaget  

   

  

a 

1 Emittent Fondab AB 

2 
Unik identifieringskod (t.ex. CUSIP, ISIN eller Bloomberg-

kod för privat kapitalanskaffning) 
N/A 

3 Noterad eller onoterad kapitalanskaffning  Privat 

4 Tillämpliga lagstiftning för instrumentet Svensk lag 

5 Instrument-typ (Typ definierad per jurisdiktion) Aktiekapital 

6 
Belopp som redovisas i lagstadgat eget kapital (valuta i 

miljoner, vid senaste rapporteringsdatum) 
113 tkr 

7 Nominellt värde av instrumentet 112 876,80 kr 

8 Emissionskurs 112 876,80 kr 

9 Inlösenpris N/A 

10 Klassificering i redovisning Eget kapital 

11 Ursprungligt emissionsdatum 2006-01-28 

12 Evig eller daterad Evig 

13 Ursprungligt förfallodatum Inget förfallodatum 

14 
Emittent-inlösen måste godkännas av tillsynsmyndigheten i 

förväg 

N/A 

15 
Valfritt inlösendatum, betingat inlösendatum och 

inlösenbelopp 

N/A 

16 Efterföljande inlösendatum, om tillämpligt N/A 

  Kuponger/Utdelning   

17 Fast eller rörlig utdelning/kupong Rörlig 

18 Kupongränta och eventuellt relaterat index N/A 

19 Förekomst av utdelningstak N/A 

20 
Fullt diskretionär, delvis diskretionär eller obligatoriskt (när 

det gäller tidsangivelse) 
Fullt diskretionär 

21 
     Fullt diskretionär, delvis diskretionär eller obligatoriskt 

(när det gäller belopp) 
Fullt diskretionär 
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22 
     Förekomst av upptrappning eller andra incitament att 

lösa in 

N/A 

23      Kumulativ eller icke-kumulativ N/A 

24 Konvertibel eller icke-konvertibel N/A 

25      Om konvertibel, konverteringsfaktorer N/A 

26      Om konvertibel, helt eller delvis N/A 

27      Om konvertibel, konverteringskurs N/A 

28      Om konvertibel, obligatorisk eller valfri konvertering N/A 

29 
     Om den är konvertibel, ange instrumenttyp som den kan 

konverteras till 

N/A 

30 
     Om det är konvertibelt, ange emittenten av 

instrumentet den konverterar till 

N/A 

31 Nedskrivningsfunktioner N/A 

32      Om nedskrivning, nedskrivningsfaktorer N/A 

33      Vid nedskrivning, helt eller delvis N/A 

34      Om nedskrivning, permanent eller tillfällig N/A 

35 
        Om tillfällig nedskrivning, beskrivning av 

återföringsmekanism 

N/A 

36 Icke-kompatibla överföringsfunktioner N/A 

37 Om ja, ange icke-kompatibla funktioner N/A 

38 
Länk till instrumentets fullständiga villkor Se bolagsordning på 

www.fondmarknaden.se 

"N/A" om frågan inte är tillämplig  

 

Bolaget ska vid varje tidpunkt uppfylla en kärnprimärkapitalrelation på minst 56%, en 

primärkapitalrelation på minst 75%, en total kapitalrelation på minst 100%. 

Bolaget bedriver inte någon utlåningsverksamhet och all handel i fondandelar 

finansieras med kunders inbetalningar. Därmed har schablonmetoden använts för 

beräkning av kreditrisker. Vidare sker ingen handel för egen räkning utan endast för 

kunders räkning, och bolaget har inga egna medel i utländsk valuta. Därför har 

bedömningen gjorts att under Pelare I finns inga materiella marknadsrisker i bolaget. 

Det förekommer inte några rättsliga eller praktiska hinder för snabb överföring av 

medlen i kapitalbasen eller återbetalning av skulder mellan moder- och dotterbolaget. 

 

 

http://www.fondmarknaden.se/
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Den interna kapital- och likviditetsutvärderingen (IKLU) 

En IKLU rapport för bolaget utarbetas minst en gång per år, eller vid behov om 

verksamheten har genomgått större förändringar. Riskfunktionen är ansvarig för 

rapportens genomförande. 

Bolaget har en egen process för intern kapital- och likviditetsutvärdering för att 

säkerställa att bolaget har tillräckligt med kapital och likviditet i relation till bolagets 

riskprofil och strategi. Bolagets IKLU ligger till grund för aktuell och framtida 

verksamhet, och inkluderar en finansiell buffert för oförutsedda händelser baserat på 

stresstest. I processen ingår dessutom att bedöma om styrning och kontroll är effektiva 

för att hantera och kontrollera bolagets risker. IKLU används som underlag vid beslut 

beträffande kapitalstrukturen vid exempelvis beslut om utdelning. 

Bolagets IKLU baseras på två olika metoder: blockmetoden respektive 

scenariomodellen. Blockmetoden baseras på kvantitativa stresstester och kvalitativa 

bedömningar med en utvärderingshorisont på ett år medan scenariomodellen är en 

dynamisk modell med tre års utvärderingshorisont. Operativa risker har bedömts enligt 

en modell för sannolikhet och konsekvens. 

Tillvägagångssättet vid kvantifiering av riskerna följer en "Pelare I plus metod". Denna 

metod innebär att bolaget utgår ifrån kapitalkraven i Pelare I som ett minimum. De 

risker som inte ingår i Pelare I eller som inte fångas upp på ett fullständigt sätt under 

Pelare I läggs till för att kunna fastställa det totala internt bedömda kapitalbehovet. Med 

Pelare I avses det lagstadgade minimikravet på kapital för kreditrisk, marknadsrisk och 

operativ risk. 

Den senaste interna kapital- och likviditetsutvärderingen för bolaget upprättades under 

andra kvartalet 2021 avseende 2020-12-31. Totala internt bedömda kapitalbehovet per 

2020-12-31 uppgick till 6 213 tkr och det totala kapitalkravet uppgick till 13 918 tkr. 

Kapitalbasen uppfyller därmed syftet att täcka det totala internt bedömda 

kapitalbehovet. 
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21 Riskexponeringar och hantering av risker i verksamheten 

 

Fondab definierar risk i enlighet med "COSO - Enterprise Risk Management - Integrated 

Framework", enligt följande: "Risk är möjligheten att en händelse inträffar och negativt 

påverkar uppnåendet av målen". Risk, om den förverkligas, kommer att ha en inverkan 

på Fondabs verksamhet och mål, och potentiellt på dess kunder. 

Risk är inneboende i Fondabs verksamhet, men den kan också härröra från en extern 

orsak. Fondab har därför anpassat sin policy för riskhantering till företagets storlek och 

till graden av komplexitet i verksamheten. Policyn för riskhantering innehåller en analys 

av väsentliga risker samt begränsningsstrategier, som ses över årligen. Fondab 

hanterar varje risk i linje med sin riskaptit och risklimiter. 

Riskaptit definieras som den risknivå som Fondab är beredd att acceptera för att uppnå 

sina strategiska mål. 

Fondabs riskaptit ska generellt vara låg till medelhög, med begränsad risk. När Fondab 

tillhandahåller finansiella produkter och tjänster ska risken uppskattas och jämföras 

med förväntade intäkter i den mån det är ekonomiskt försvarbart. De risker som tas 

ska vara begränsade och inga spekulativa inslag ska förekomma i den dagliga 

verksamheten. Fondab ska säkerställa att det internt kapital som styrelsen bedömer är 

tillräckligt för att täcka alla de risker som Fondab är exponerat för bibehålls. 

Den optimala kapitalnivån är beroende av att balansera följande: 

• Att verka över lägsta lagstadgade kapitalnivåer, med beaktande av Fondabs riskprofil 

och Finansinspektionens krav; och 

• Att generera en attraktiv avkastning på eget kapital och hålla det egna kapitalet i 

verksamheten på en effektiv nivå. 

För att möta kraven från Finansinspektionen ska Fondabs kapitalisering vara 

riskbaserad, baserad på en bedömning av alla risker som finns i verksamheten och 

framåtblickande, i linje med strategisk och affärsplanering. 
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Översikt av bolagets risker och riskexponeringar 

Bolagets process för interna riskbedömningar är en integrerad del av processen för den 

interna kapital- och likviditetsutvärderingen. Enligt IFR ska risker kategoriseras enligt 

Risk-to-Firm (“RtF”), Risk-to-Client (“RtC”), Risk-to-Market (“RtM”) och Likviditetsrisk. 

Fondab har kategoriserat sina risker enligt tabellen nedan: 

 

Bedömda risker Riskområde Materiella Mätbara 

Risk – to – client    

Operativa risker (RtC) Största identifierade risker Ja Ja 

    Risk – to – firm    

       Kreditrisk 
Motpartsrisk Ja Ja 

Bankinlåning Ja Ja 

       Pensionsrisk 
Oväntade kostnadsökningar för framtida 
pensionsåtaganden 

Nej Nej 

Operationell risk (RtF) Största identifierade operationella risker Ja Ja 

       Affärsrisk Beroende av nyckelkunder Ja Ja 

       Strategisk risk 
Beroende av externa leverantörer Ja Nej 

Regulatorisk risk Ja Nej 

       Ryktesrisk Skador på varumärke Ja Nej 

       Koncentrationsrisk 
Exponering till begränsat antal motparter, 
länder och affärssegment 

Ja JA 

       Ränterisk 
Känslighet för förändringar i räntor på 
grund av missmatchning mellan 
lång/kortfristig utlåning/upplåning 

Nej Nej 

    Risk – to – market    

       Marknadsrisk Marknadsrisk Nej Nej 

 

Operativa risker 

Operationell risk utgör risk från otillräckliga eller felaktiga interna processer, personal, 

system eller externa händelser. Dessa är förekommande i alla bolag och täcker ett brett 

spektrum av händelser. Den operativa risk-kategorin är fördelad på Risk-to-client (RtC) 

och Risk-to-Firm (RtF) beroende på typen av underliggande operativ risk. 

För att identifiera och analysera operationella risker utför varje affärsområde inom 

Fondab en årlig själv-uppskattning. De operativa riskerna har identifierats baserat på 

workshops, och de har kvantifierats baserat på bedömningar av sannolikhet och 

konsekvens av att risken inträffar. Existerande kontrollåtgärder har beaktats för att 

kunna bedöma den faktiska risk mot vilken bolaget är exponerad. Resultatet av själv-

uppskattningen sammanställs aggregerat och analyseras sedermera på bolagsnivå. 

Själv-uppskattningen inkluderar bedömning av sannolikhet för att risk-händelsen 

inträffar, konsekvenser av en sådan händelse liksom existerande kontrollmekanismer 

och adekvata åtgärder som har tagits eller kommer att tas för att begränsa riskerna. De 

operativa riskerna har även kvantifierats baserat på bedömningar av sannolikhet och 
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konsekvens av att risken inträffar. Fondab har även utsett ansvarsområden till 

ansvariga anställda för att implementera begränsnings-åtgärderna. 

Bolaget arbetar kontinuerligt med att förbättra automatiseringen av processer. Teknisk 

utveckling och support av bolagets tekniska handelsplattform och IT-säkerhet är av stor 

betydelse för en sund och långsiktig lönsamhet. Därför ligger det i bolagets strategi att 

ständigt utveckla och förbättra IT-systemen. Bolaget har implementerat processer med 

effektiva kontroller för systemutveckling, förändringshantering, incidenthantering och 

behörighetshantering. För att säkerställa ändamålsenlig hantering av klassificerad 

information vad gäller tillgänglighet, åtkomstbarhet, korrekthet och spårbarhet har 

bolaget tagit fram och implementerat en informationssäkerhets policy enligt ISO 

27002:2005 - "Riktlinjer för styrning av informationssäkerhet". 

Avseende risken för förluster till följd av externa händelser utanför bolagets kontroll: 

Exempel på externa händelser är brand i bolagets lokaler, inbrott, längre strömavbrott 

och tekniska avbrott. Dessa risker har minimerats genom att bolaget har infört en fullt 

redundant lösning för alla viktiga komponenter såsom ström, nätverk, arbetsplatser, 

datalagring och datorkraft. Detta finns dokumenterat i bolagets "Business Continuity 

Plan". 

Kreditrisker 

Kreditrisker definieras som risken för att en part i ett finansiellt instrument inte kan 

fullgöra en skyldighet och därigenom förorsaka bolaget en finansiell förlust.  

Fondabs kreditexponering utgörs av exponering gentemot inlåningsbanker och 

gentemot fondbolag genom moderbolaget MFEX.  

Risken i relation till inlåningsbankerna är att någon av dessa banker skulle gå i konkurs 

eller inställa alla sina betalningar. Fondab har därför ett lägsta ratingkrav på en 

långsiktig Standard & Poor’s (S&P) rating på A och en kortfristig lägsta rating på A-1 

som ett krav på de banker som används som inlåningsbanker. 

Risken i förhållande till fondbolagen och MFEX är att någon av dessa bolag skulle gå i 

konkurs och ställa in betalningar. 

Kreditrisken i förhållande till inlåningsbanker anses vara oväsentlig då Fondab endast 

sätter in likvida medel i banker med hög kreditvärdighet. Inlåningsbankernas kredit-

rating följs noga upp för att tidigt upptäcka en negativ utveckling. 

Kreditrisken i förhållande till fondbolag samt MFEX betraktas som oväsentlig för de 

exponeringar där Fondab har avtalsenliga förpliktelser att betala sina kunder först när 

betalningar erhållits från MFEX. 

Kreditrisken i förhållande till fondbolag anses vara väsentlig för de exponeringar där 

Fondab inte har avtalsenliga skyldigheter att betala sina kunder efter att betalningar 

erhållits från MFEX. 

Kreditrisken i kundfordringar hanteras genom indrivning, likviditetsplanering, och 

betalningsvillkor för kunder gentemot betalningsvillkor för leverantörer. 

Affärsrisk 

Affärsrisk avser sannolikheten för förlust som finns i ett bolags verksamhet och omvärld 

som kan försämra dess förmåga att ge avkastning på investeringar. 
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Fondab har identifierat sin primära affärsrisk som förlust av nyckelkunder. Fondab har 

ökat antalet kunder som använder bolagets tjänster till cirka 75 000. Flera av dessa 

kunder är dock slutkunder till Fondabs B2B-partners. Totalt står B2B-verksamheten för 

ungefär 85% av de förvaltade tillgångarna och är som sådan en betydande 

intäktsdrivande faktor. Affärsrisken är alltså att en eller flera B2B-partners beslutar att 

säga upp sina avtal med Fondab vilket leder till att förvaltningen av slutkundernas 

tillgångar avslutas och därmed att de relaterade intäkterna som kommer från 

förvaltningen uteblir. 

Risken att förlora intäkter till följd av att en eller flera nyckelkunder lämnar ses som 

mycket låg, men konsekvensen skulle bli mycket hög. Riskkontrollen anses vara god då 

Fondab har en nära relation med B2B-kunderna och många av B2B-kunderna för 

närvarande vill utöka samarbetet med Fondab. Fondab kontrollerar risken genom att 

säkerställa att starka kundrelationer upprätthålls och att tjänsterna förblir attraktiva. 

Strategisk risk 

Bolaget arbetar med att diversifiera sin affärsverksamhet genom att erbjuda nya typer 

av tjänster. Den strategiska risken innefattar främst förändringar inom lagstiftning. 

Bolaget följer noga utvecklingen av dessa förändringar och arbetar för att ha en flexibel 

affärsverksamhet som snabbt kan anpassa sig till omvärldsförändringar och 

förändringar inom lagstiftning. 

Ryktesrisk 

Med ryktesrisk avses risken att bolaget drabbas av dåligt rykte på grund av missnöjda 

kunder eller andra sprider ofördelaktiga uppgifter om bolaget på marknaden, i media 

etc. 

Ryktesrisken begränsas bl.a. genom god intern styrning och kontroll, samt 

kvalitetssäkring av alla affärer som görs genom bolaget samt, genom kontinuerlig 

utvärdering av bolagets samarbetspartners. 

Koncentrationsrisk 

Koncentrationsrisk avser den utsatthet som finns avseende koncentration av 

kreditriskexponering mot ett begränsat antal kunder, en viss sektor eller geografiskt 

område. Fondab har inga tillstånd att ställa ut krediter till kunder, vilket innebär att 

Fondab inte har någon exponering i sin balansräkning avseende kreditgivning. Fondabs 

kreditriskexponering härrör från exponeringen mot såväl inlåningsbanker som de 

enskilda fondbolagen genom moderbolaget MFEX. Kreditrisken förväntas därför vara låg 

då Fondab endast sätter in likvida medel i banker med hög kreditvärdighet och Fondab 

har avtalsenliga skyldigheter att betala sin kund först när betalningar erhållits från 

MFEX. 

Koncentrationsrisk uppstår därför som en effekt av att Fondab endast har 

kreditexponeringar mot institut och företag som finns i Sverige. 

Risk för anknutna ombud 

Risk för anknutna ombud avser risken för att Fondab gör ekonomisk förlust om det 

anknutna ombudet inte följer tillämpliga lagar och förordningar eller agerar på ett 

sådant sätt att Fondabs anseende försämras. 

Fondab täcker inte Risk-to-Firm för det anknutna ombudets verksamhet i Pelare I. 

Historiskt har det tydligt framgått av Finansinspektionen att ett företag som har ett 
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anknutet ombud och inte täcker risken för det anknutna ombudet i Pelare I ska täcka 

för risken i pelare II. Fondab bedömer därför andelen av riskerna relaterade till Risk-to-

Firm för de anknutna agenter både i riskbedömningen för operativ risk och separat där 

Fondab använder en kvantitativ metod för att beräkna sin riskexponering mot de 

anknutna ombuden. 

Likviditetsrisker 

Likviditetsrisk har definierats som risken att bolaget inte har tillräcklig likviditet för att 

kunna fullgöra sina skyldigheter. 

Bolaget är exponerad mot likviditetsrisk i form av betalningar av kortfristiga skulder 

bestående av exempelvis leverantörsskulder, skatter och löner. Bolaget bedömer sin 

verksamhet såsom mindre komplex och bolaget har inte någon roll såsom 

likviditetsgarant på marknaden. Bolaget är självfinansierat med eget kapital. 

Likviditetsstrategin är att behålla en tillräcklig likviditetsreserv och fundamentalt är att 

bolaget placerar sin likviditet på banker som uppfyller styrelsens ratingkrav avseende 

kreditrisk. 

Fondab har bedömt sin verksamhet som mindre komplex och bolaget har ingen roll som 

likviditetsgarant på marknaden. 

Bolaget ska ha en likviditetsreserv som styrelsen anser vara nödvändig för att täcka 

likviditetsrisken som bolaget är exponerad mot. Likviditetsreserven ska bestå av 

behållning på bankkonton. 

Styrelsen har beslutat att bolaget alltid ska hålla en likviditetsreserv överstigande 3 

månaders budgeterade kostnader. 

Marknadsrisker 

Marknadsrisker definieras som risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden 

från ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Det 

finns tre typer av marknadsrisker: valutakursrisk, ränterisk och andra prisrisker. 

Bolaget bedriver ingen handel i egen bok utan bolaget bedriver enbart kundhandel. 

Bolaget har inga väsentliga exponeringar mot marknadsrisk. 

 

22  Upplysningar om närstående 

Närstående har definierats i enlighet med IAS 24 Upplysningar om närstående. 

Transaktioner med närstående sker på marknadsmässiga villkor. Vid bokslutet finns en 

fordran på moderbolaget om 27 013 tkr (17 522 tkr). Se not 5 för upplysningar om 

ersättningar till ledande befattningshavare.  

Av årets kostnader avser – 891 tkr (-970 tkr) inköp från moderbolaget. 

Under året har ett antal nyckelanställda konverterat teckningsoptioner till aktier som 

sedermera såldes till Euroclear SA/NV i samband med deras förvärv av MFEX Holding 

AB. Transaktionen uppgick 10 113 tkr. 

 

23   Händelser efter balansdagen 

Efter balansdagen har kriget i Ukraina samt efterföljande marknadsläge både på 

kapitalmarknader och makroekonomiskt haft negativa konsekvenser för bolaget. 
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Bolagets intäkter består till största delen av volymprovisioner kopplade till 

marknadsnoterade tillgångar. Oro på inhemska samt internationella kapitalmarknader 

med sjunkande marknadsvärden har påverkat bolagets intäkter och lönsamhet 

negativt.  Vi kan dock konstatera att de inledande kvartalen har startat med mycket 

goda inflöden och hög aktivitet från de slutkunder vi hanterar.  

 

24   Klassificering av balansräkningen 

 

 

25         Förslag till vinstdisposition 

Styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst.  

     

Till årsstämmans förfogande står: 2021 2020 

Balanserat resultat  21 007 21 841 

Årets resultat  7 585 8 343 

Summa   28 592 30 184 

     

Styrelsen föreslår följande disposition: 2021 2020 

Till aktieägarna utdelas  - 0 

Till nästa år balanseras  28 592 30 184 

Summa   28 592 30 184 
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