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Kapitalmarknadsdagen 2017
Varje år bjuder vi in till en Kapitalmarknadsdag för att våra kunder ska få en möjlighet att träffa både 
externa experter inom branschen och våra egna analytiker, förvaltare och investerare. Årets arrangemang 
ägde rum den 12 maj i Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra kyrkogata i Stockholm.  
Inbjudna talare var Jan Bernhard Waage (Wassum AB), Henry Ohlsson, (Riksbanken), Anna Breman  
(Swedbank), Peter Norman (egen företagare och tidigare bland annat finansmarknadsminister).
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Världen står inför många utmaningar som 
oundvikligen påverkar våra finansiella 
marknader. Demokratin är ifrågasatt.  
Vi kapitalförvaltare måste därför ta ett 
särskilt ansvar och investera andras pengar 
i bolag som inte bidrar till miljöförstöring, 
fattigdom, barnarbete, våld och minskad 
demokrati. Vi måste styra pengar mot en 
hållbar framtid.

Hållbara investeringar
Klimatfrågan debatteras ständigt. Jordens 
resurser är ändliga och de flesta experter är 
eniga om att vi lever över våra tillgångar. Vi 
måste styra om vår ekonomi till att bli mer 
långsiktig och hållbar.
Kammarkollegiet arbetar efter FN:s globa-
la miljömål och Agenda 2030 mot en mer 
långsiktig och hållbar ekonomisk, social och 
miljömässig utveckling. Det är viktiga mål 
inte bara för att de är regeringsuppdrag, 
utan för att vi vill vara med och bidra till en 

hållbar framtid att lämna över till komman-
de generationer. 
På Kapitalförvaltningen försöker vi kon-
sekvent välja bort investeringar i företag 
som inte lever upp till ESG-kraven på miljö, 
samhälle och bolagsstyrning. När vi sedan 
ska göra ett urval frågar vi oss ständigt 
vilka bolag som kommer att bli vinnare? 
Vår övertygelse är att bolag behöver ställa 
om sina verksamheter både omfattande och 
snabbt för att inte bli förlorare. Vi investe-
rar därför gärna i bolag som vi bedömer blir 
vinnare ur det här perspektivet.

Etiska placeringar
Vi kan inte heller blunda för det faktum att 
vi står inför många andra svåra utmaning-
ar. Konflikter blossar ständigt upp i olika 
delar av världen. Torka, svält och fattigdom 
är grogrund för missnöje. Terrororganisa-
tioner och ”oliktänkande” religiösa grupper 
utmanar västvärlden. Det tillhör numera 
vår vardag att vi får ta del av fasansfulla 
historier som utspelat sig både i vår egen 
närhet och på många andra platser runt 
vårt jordklot.
Det mänskliga lidandet påverkar oundvik-
ligen våra finansiella marknader. Vi kapi-
talförvaltare måste därför ta ett särskilt 
ansvar och investera andras pengar i bolag 
som inte bidrar till fattigdom, barnarbete, 
våld, miljöförstöring och minskad demo- 
krati. Dessa får inte vara investerbara  
alternativ. Något de heller inte är för oss. 

Att styra pengar mot demokrati
Det har tagit hundratals år att skapa det 
demokratiska samhälle som västvärlden 

Placeringar för en rättvis och  
hållbar utveckling

CHEFEN HAR ORDET
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idag präglas av och som starka krafter ifrå-
gasätter. Vi kan dagligen ta del av politis-
ka kampanjer och valresultat där ett mer 
totalitärt och icke-inkluderande samhälle på 
allvar diskuteras och tar form. Demokratin 
är idag ifrågasatt och därför ser jag det som 
en ytterst viktig uppgift för oss på Kapital- 
förvaltningen att styra pengar mot en håll-
bar framtid. 

Vi lånar av våra barn 
Efter den senaste finansiella krisen har 
statsskulderna i världens stora ekonomier 
vuxit lavinartat. Dessa skulder ska finan-
sieras men istället för att betala tillbaka så 
skjuter vi dem framför oss och ser dem växa. 
Vi lånar av våra barn för att finansiera vår 
välfärd idag. I framtiden kan detta tränga 
undan andra typer av finansieringsbehov, 
till exempel företag som vill låna till sina 
verksamheter.
Större lånebehov innebär högre lånekost-
nad. När räntorna stiger påverkas givetvis 
prissättningen på samtliga tillgångsslag, 
inte minst avkastningskrav på aktier och 
fastigheter. 
Kraftigt stigande räntor är inte något vi 
på Kapitalförvaltningen ser i närtid, men 
någon gång i framtiden ska räkningarna för 
vårt ökade lånebehov betalas.

Hållbarhet är den lönsamma  
vägen!
Sympatiske Hans Rosling reste runt i värl-
den och förkunnade att ”vi har aldrig haft 
det bättre”. Statistik bevisar att världen får 
det bättre, att färre människor lever under 
existensminimum och aldrig har fler flickor i 

fattiga länder fått gå i skolan. Det ger hopp 
om framtiden, givet att denna tillväxt sker 
hållbart och utan att öka klyftor.
Vi på Kapitalförvaltningen är helt övertyga-
de om att om vi håller fast i vår inriktning 
bidrar vi – varje dag – till att bygga den här 
hoppfulla beskrivningen. Hållbarhet är den 
lönsammaste vägen.
I den här verksamhetsberättelsen har vi 
skrivit mycket mer om vårt hållbarhetsar-
bete. Läs om det men också om hur vår för-
valtning utvecklats och hur vi ser på framtiden 
när det gäller avkastningsförväntningar och 
allokering mellan olika tillgångsslag. 
Tveka inte att höra av er när ni vill diskutera 
hållbarhet eller annat som rör ert engage-
mang med oss.

Jag hoppas ni finner vår verksamhets- 
berättelse läsvärd!

Bengt Svelander
Chef Kapitalförvaltningen  
Kammarkollegiet
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Kammarkollegiets Kapitalförvaltning har en 
lång erfarenhet av att arbeta med etik och 
hållbarhet. Redan i början av 2000-talet var 
detta en prioriterad fråga i förvaltningen. 
Området har utvecklats under åren och 
Kapitalförvaltningen har därmed erhållit en 
gedigen erfarenhet inom området.

I kapitalförvaltningens arbete, är frågor om 
miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG) en 
integrerad del av det dagliga arbetet med de 
aktivt förvaltade konsortierna. Vi väljer in 
och vi väljer bort bolag. Hållbarhet är fullt 
integrerad i investeringsprocessen vilket 
innebär att ansvaret ligger hos förvaltaren. 
För oss handlar ansvarsfulla investeringar 
om att generera god långsiktig avkastning 
genom att investera i bolag med hållbara 
affärsmodeller. Vi tror att bolag med hållba-
ra affärsmodeller, över tiden, också kommer 
bra ut vad gäller miljö, socialt ansvar och 
affärsetik.
Under året har vi bytt etikkonsult. Numera 
anlitar vi Sustainalytics som hjälper oss 
med den negativa screeningen, det vill säga 
identifiera bolag som vi inte vill eller kan 
placera pengar i, två gånger om året. Sustai-
nalytics arbetar dessutom som en oberoen-
de ESG-utvärderare och hjälper oss med 
ESG-analysen på företag.

Varför har Kammarkollegiet två 
olika polices för ansvarsfulla  
investeringar?
Alla våra konsortier är ansvarsfulla där de 
konsortier som har för avsikt att följa Svens-

ka kyrkans policy för ansvarsfulla investering-
ar har en utökad negativ screening.  
Kammarkollegiets konsortier väljer bort 
företag där huvudverksamheten finns inom 
kontroversiella branscher som alkohol, to-
bak, kommersiell spelverksamhet, krigsma-
teriel och pornografi. De konsortier som har 
för avsikt att följa Svenska kyrkan väljer 
dessutom bort fossila bränslen. Vi väljer 
också bort företag som bryter mot interna-
tionella normer och konventioner.

Hur skiljer sig processen sig mellan 
de aktivt förvaltade konsortierna 
och indexförvaltningen?
I de aktiva portföljerna blir hållbarhet en 
del av investeringsbeslutet och bygger bland 
annat på analys av marknad och företag.
I indexförvaltningen är förvaltningen regel-
baserad och ska ge avkastning som motsva-
rar index.  De begränsade möjligheterna att 
avvika från index medför att indexkonsorti-
erna endast har negativ screening.

Vad betyder Agenda 2030?
Under året har Agenda 2030 och de 17 
målen för global hållbar utveckling fortsatt 
vara i fokus för investerare och företag.  
Målen och Agenda 2030 eftersträvar att 
utrota fattigdom och hunger, förverkliga 
de mänskliga rättigheterna för alla, åstad-
komma jämställdhet och egenmakt för alla 
kvinnor och flickor samt säkra ett bestående 
skydd för planeten och naturresurserna. 
Många företag har fokuserat på ett eller 
flera av målen och tar in dem i sin affärs-

Ansvarsfulla investeringar



7Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2017

modell för att visa att de är prioriterade.  
Castellum är ett exempel på ett bolag som 
har gjort en mappning av sin verksamhet 
mot FN:s globala hållbarhetsmål. 
Castellum har identifierat en rad mål som 
de tycker är relevanta för deras verksamhet 
och beskriver hur de kopplar an till målen. 
Ett av målen handlar om att skapa hållbara 
städer vilket är ett mål som många fastig-
hetsbolag har anammat.

Vad är innebär en grön obligation?`
En grön obligation är en ränteprodukt där 
kapitalet är öronmärkt till miljöprojekt. 
De gröna obligationerna har i princip alltid 
samma kreditbetyg som övriga skuldinstru-
ment som utgivaren har gett ut. 
Även 2017 stod miljön i centrum och där 
med gröna obligationer, tillväxten på mark-
naden fortsätter i snabb takt och intresset 
från investerare har vuxit kraftigt under 
senare år. I ett internationellt perspektiv 
ligger Sverige långt fram på området. Sve-
rige har en förhållandevis hög andel gröna 
obligationer sett till den totala inhemska 
obligationsmarknaden.
Den globala uppvärmningen är ett stort 
problem som rör hela jordens befolkning och 
i och med detta så har intresset ökat.  2007 
kom den första gröna obligationen genom 
ett gemensamt samarbete mellan Världs-
banken och SEB. Efterfrågan fanns från 

institutionella investerare som ville stödja 
klimatprojekt genom obligationer. Markna-
den har vuxit snabbt och tillväxttakten är 
fortsatt hög. En faktor som drivit på utveck-
lingen är att ESG-frågorna blivit viktiga 
även för obligationsförvaltare.

Hållbarhet, en stark trend
Hållbarhet har varit en stark trend på 
marknaden under många år och det har  
företagen förstått. Det handlar om en hel-
hetsyn på ansvarsfullt företagande. Hållbar-
het innefattar många fler saker än endast 
miljö och klimat.
 Investerare vill satsa på företag som till-
verkar varor och tjänster med låg miljöpå-
verkan och socialt ansvar. Få vill förknippas 
med korruption, svältlöner och barnarbete. 
Många bolag ser det därför som helt nöd-
vändigt att profilera sig som hållbara även 
då de inte håller måttet. Det finns en rad 
exempel på bolag som försökt framstå som 
bättre än vad de i själva verket är. 
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Fördelningen mellan tillgångsslag är det viktigaste beslutet för kapitalägare eftersom det 
brukar förklara minst 90 procent av total avkastning. Detta beslut är långt viktigare än  
aktiv förvaltning och kommer att avgöra hur snabbt kapitalet kommer att växa över tid, 
men också hur mycket det kommer att variera mellan olika år. 

Det första som måste beaktas för en kapitalägare är ”sparandets” syfte och förutsättningar.
Viktiga frågeställningar att besvara blir
• hur lång placeringshorisonten är,
• behovet av viss storlek på direktavkastningen,
• det likviditetsbehov som krävs,
• rimlig riskbenägenhet och 
• avkastningsmålet (krav) på sparandet.
Därefter behöver kapitalägaren identifiera vilka tillgångar som är möjliga att använda, 
vilket ofta finns angivet i en placeringspolicy. Ju fler möjliga tillgångar desto mer effektiv 
förmögenhetsportfölj kan skapas.
Nästkommande steg blir en form av ”Asset Liability” studie (ALM), där förutsättningarna 
på skuldsidan diskuteras tillsammans med tillgångssidan. Typiska frågeställningar beak-
tar förväntade nettoflöden, långsiktiga åtaganden och om det finns risker för tvingande och 
oförväntade realiseringar av tillgångar. Därutöver behöver kapitalägaren även beakta hur 
tillgångarna samvarierar med varandra och hur man bör betrakta den framtida risken och 
avkastningen för respektive tillgång. I denna analys är det lätt att göra misstag och ofta är 
det en fördel om en van betraktare genomför denna analys. En vanlig felaktighet är att en 
kapitalägare börjar med en önskad förväntad avkastning istället för att först ställa sig frå-
gan kring en rimlig risknivå utifrån kapitalägarens egna förutsättningar. Kammarkollegiet 
har både stor erfarenhet och kompetens i dessa frågor. Nedan visas ett exempel på sådan 
analys ur illustrativt perspektiv.
Figur: Exempel på en effektiv portfölj vid en given risknivå 

Ditt viktigaste beslut – Allokering
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Figuren visar ett exempel på en effektiv 
portfölj, där förslag till andelar för respektive 
tillgångsklass kan ses i stapeldiagrammet.
När portföljsammansättningen, det vill säga 
riktmärken för respektive tillgång, är beslu-
tad, krävs en löpande förvaltning av för-
mögenhetsportföljen. Om aktiemarknaden 
stiger kraftigt kommer även andelen aktier 
att stiga det vill säga marknadsandelen 
förändras och därmed ”driftar” (förändras) 
andelarna för respektive tillgång över tid. 
Denna förändring av tillgångsfördelningen 
måste hanteras genom till exempel att åter-
ställa till beslutad fördelning av tillgångar 
eller tillåta att fördelningen förändras. 
Självklart kan det även vara lämpligt att 
under perioder ha en högre andel i något 
tillgångsslag än vad själva riktmärket ang-
er. Det finns alltid risk för att andelarna för 
respektive tillgångsslag blir oönskade om 
dessa inte löpande kontrolleras. 
Givet att denna hantering sköts på ett 
fördelaktigt sätt finns det även en möjlighet 
att skapa ett mervärde (överavkastning) för 
kapitalägaren. Erfarenheten visar samtidigt 
att det är svårt att lyckas med aktiv för-
valtning mellan tillgångsslag. För oss är det 
glädjande att konstatera att vi över tiden 
varit mycket lyckosam med vår allokerings-
tjänst och kunnat leverera ett mervärde till 
våra allokeringskunder. 

Vårt syfte är att skapa ett mervärde (högre 
avkastning) för kundens samt att hantera 
och kontrollera den huvudsakliga risken 
i en portfölj, det vill säga allokeringsris-
ken. Det krävs dels en strukturerad in-
vesteringsprocess med en tillräckligt lång 
placeringshorisont (för att kunna utnyttja 
riskpremier), dels fokusering på en god 
rebalanseringsstrategi. 
Allt fler kapitalägare behöver en diskussions-
partner kring hur förmögenheten ska placeras. 
Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra 
kunder med att få en effektiv och bra 
förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är 
oberoende och inriktad på att sätta mål för 
avkastning, risknivå, tillgångsfördelning 
och portföljstrategi. 
Våra tjänster inom allokering och råd-
givning är en integrerad del i våra för-
valtningsuppdrag, men erbjuds även som 
separat tjänst. Kollegiet har mycket stor 
vana att diskutera placeringspolicy och ge-
nomföra översyn av kunders kapitalstruktur 
utifrån verksamhetens behov.
Vår rekommendation blir därför att använ-
da kollegiet som diskussionsparter vad gäl-
ler den grundläggande ALM-analysen, dels 
överväga om kollegiet kan tänkas vara en 
attraktiv partner för att skapa ett mervärde 
i denna allokeringshantering.
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Fonddelegationen
Fonddelegationen är ett särskilt beslutsorgan för Kapitalförvaltningen. Delegationen är 
sammansatt av personer med lång erfarenhet från skilda delar av kapitalmarknaden 
och utgör ett starkt stöd för Kapitalförvaltningen. Delegationen utses av regeringen och 
Kammarkollegiets generaldirektör är ordförande. Fonddelegationen beslutar om Kapital-
förvaltningens långsiktiga placeringsstrategi och andra strategiska frågor. Det är också 
Fonddelegationens ansvar att se till så att de mål som statsmakterna har ställt upp för 
verksamheten kan nås.  

Övre raden från vänster: 
Katarina Thorslund, vice VD och chef Kund Alecta, Claes Kjellander, tidigare styrelseordförande i SBAB

Nedre raden från vänster:
Thomas Halvorsen, tidigare VD för Fjärde AP-fonden, Marie Giertz, Vice VD, Kapitalförvaltningschef Kåpan 
pensioner, Gunnar Larsson, Kammarkollegiets generaldirektör, Lennart Nilsson, tidigare VD i AP-fonderna 1-3,  
Marie Reinius, civilekonom
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Ränteförvaltning
Ränteförvaltningen bygger på långsiktig fundamentalanalys med aktiv förvaltning i främst 
obligationer. Förvaltningen kännetecknas av en hög andel bostads- och företagsobliga-
tioner med begränsad risk. Vi erbjuder förvaltning i form av andelar i ett konsortium eller 
som egen portfölj.

Kammarkollegiet är en långsiktig aktör som inte tar hänsyn till marknadens kortsiktiga 
svängningar. Detta medför en låg omsättningshastighet vilket ger låga förvaltnings- 
kostnader. Den lägsta tillåtna ratingnivån på placeringarna är BBB- (Investmentgrade).

Avkastningsmål
Ränteförvaltningens mål är att slå jämförelseindex varje år samt att leverera en informa-
tionskvot som är större än 0,2. Sett över de senaste femton åren har vi lyckats slå index 
alla år utom två. 
Den genomsnittliga informationskvoten för de senaste fem åren har varit 2,71 och den årli-
ga genomsnittliga överavkastningen har varit 0,60 procentenheter under samma period. Vi 
har aldrig haft negativ avkastning.
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Räntekonsortiet
Räntekonsortiet följer Kammarkollegiets policy för ansvarsfulla investeringar.

Räntekonsortiet placerar i huvudsak i svenska stats- och säkerställda bostadsobligationer 
med relativt korta löptider och vänder sig till investerare som söker en trygg placering.  
I genomsnitt är durationen i konsortiet kring 2,0 år. Investeringarna placeras säkert och 
volatiliteten i konsortiet är låg. Konsortiet förvaltas aktivt med ett index bestående av 
stats- och bostadsobligationer med löptider mellan 1-3 år. De senaste fem åren har den 
aktiva förvaltningen skapat ett mervärde motsvarande 0,45 % per år. 

Låg inflation och expansiv penningpolitik har under en lång period lett till allt lägre rän-
tor. Under 2017 har den bilden förändrats något då den amerikanska centralbanken har 
höjt räntan sammanlagt tre gånger. Däremot så fortsätter centralbankerna I Europa och 
Sverige med samma expansiva politik. I Sverige höll Riksbanken räntan oförändrad på den 
rekordlåga nivån -0,50 % under hela året. Idag signalerar de en första höjning någon gång 
mot slutet av 2018. Samtidigt visar prissättningen i marknaden att marknadsaktörerna 
snarare tror att det kommer ske i slutet av första kvartalet 2019.
Den expansiva penningpolitiken gör att räntor även på längre löptider har sjunkit. I slutet 
av 2017 handlades en svensk 10-årig statsobligation på en ränta motsvarande 0,77 % och 
en tvåårig statsobligation -0,41 %. För en två-årig bostadsobligation med samma löptid var 
räntan ungefär 0 %. Även om året bjöd på en del volatilitet var detta nivåer som i det stora 
hela var ganska oförändrade sedan årets början förutom bostadsobligationer där räntan var 
cirka 0,15 % lägre vid årets slut. När skillnaden mellan riskfria statsobligationer och mer 
riskfyllda tillgångar som bostadsobligationer sjönk under året har detta gynnat Räntekon-
sortiet som under året har valt att inte investera i statsobligationer på grund av den låga 
räntenivån.
Avkastningen för Räntekonsortiet var under året 0,60 % vilket var 0,63 % bättre än  
jämförelseindex som under samma period avkastade -0,03 %.  
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Avkastning januari - december 2017 (%)

Förfallostruktur

RÄNTEKONSORTIETS UTVECKLING 2013-2017

Avkastning  (%)
Risk 

(standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning     

procent
Kon- 

sortiet
Jfr-   

index *
Diff. mot 

index
Kon-

sortiet
Jfr-

index *

2013 4 991 486 39 802 090 125,41 4,42 3,5 2,4 1,8 0,6 1,14 1,15

2014 5 256 970 41 887 178 125,50 4,51 3,6 3,7 3,0 0,7 1,10 1,10

2015 4 591 420 37 574 096 122,20 4,53 3,6 1,0 1,0 0,0 1,04 1,03

2016 4 923 384 40 845 265 120,54 3,04 2,5 1,1 0,8 0,3 0,84 0,74

2017 5 591 803 47 001 590 118,97 2,29 1,9 0,6 -0,1 0,7 0,76 0,70

Genomsnitt per år 2,2 1,6 0,6 1,00 0,98

* OMRX Bond All 1-3 Years
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Företagsobligationskonsortiet
Företagsobligationskonsortiet följer Svenska kyrkans policy för ansvarsfulla investeringar.

Investerar man i Företagsobligationskonsortiet får man ränteavkastningen från obliga-
tioner emitterade av större industri- och fastighetsbolag, banker och investmentbolag. 
Durationen får maximalt vara fyra år men ligger idag och har historiskt legat kring tre år. 
Konsortiet förvaltas aktivt mot ett index bestående av främst företagsobligationer med 
löptider på 1-10 år. I oberoende utvärderingar har förvaltningen placerat sig mycket högt i 
jämförelse med konkurrenter.

I spåren av låg inflation och expansiv penningpolitik har vi fått allt lägre räntor. En om-
svängning av den förda penningpolitiken pågår och har kommit längst i USA där  central-
banken höjde räntan sammanlagt tre gånger under 2017. Däremot har centralbankerna i 
Europa och Sverige inte kommit lika långt i omsvängningsprocessen. I Sverige höll Riks-
banken räntan oförändrad på den rekordlåga nivån -0,50 % under hela året. Idag signa-
lerar de en första höjning någon gång under andra halvåret i år. Samtidigt visar prissätt-
ningen i marknaden att marknadsaktörerna snarare tror att det kommer ske i slutet av 
första kvartalet 2019.
Den expansiva penningpolitiken har fört med sig att räntenivån sjunkit generellt, inte bara 
statsobligationer. Under 2017 gick räntorna på företagsobligationer ned ytterligare och 
nådde en relativ nivå som vi senast såg strax innan finanskrisen. Detta innebär att värdet 
på portföljens innehav ökade vilket bidrog positivt till en högre årsavkastning. Värdet av 
alla emissioner av företagsobligationer i svenska kronor slog alla rekord under 2017 då en 
rad nya företag kom till marknaden för att emittera obligationer. Elnätbolaget Ellevios 
emission på 11 miljarder kronor rönte stor uppmärksamhet.
Avkastningen för Företagsobligationskonsortiet var under året 1,81 % vilket var 0,47 % 
bättre än jämförelseindex.  
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Största enskilda innehav

FÖRETAGSOBLIGATIONSKONSORTIET UTVECKLING 2013**-2017

Avkastning  (%)
Risk 

(standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning     

procent
Kon- 

sortiet
Jfr-   

index *
Diff. mot 

index
Kon-

sortiet
Jfr-index 

*

2013  186 821  185 907 1 004,91 19,27 2,0 2,4 1,8 0,7 1,3 1,8

2014 2 141 729 2 033 859 1 053,04 20,88 2,1 6,9 6,2 0,7 1,3 1,8

2015 1 849 728 1 805 020 1 024,77 35,40 3,4 0,7 0,5 0,2 1,6 1,6

2016 2 391 259 2 300 884 1 039,28 21,97 2,1 3,6 3,0 0,5 1,4 1,5

2017 2 780 656 2 670 131 1 041,39 16,70 1,6 0,2 0,2 0,0 1,4 1,4

Genomsnitt per år 2,7 2,3 0,4 1,4 1,6

* OMX Kreditindex Total Return

** Startade 2013-06-01

Avkastning januari - december 2017 (%)
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Företagsobligationskonsortiet Index

Värdepapper Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Willhem 5,68% 156 182 530

Fortum värme 5,15% 141 529 431

LeasePlan 4,86% 133 645 914

Länsförsäkringar Bank 4,64% 127 564 514

Hufvudstaden 4,06% 111 547 457

SWEDAV 3,66% 100 621 292

Volvo Finans 3,56% 97 852 719

Sandvik 3,33% 91 604 154

SBAB 3,24% 89 092 982

Castellum 3,05% 83 870 523
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Företagsobligationskonsortiet FRN följer Kammarkollegiets policy för ansvarsfulla investeringar.

I Företagsobligationskonsortiet FRN kommer ränteavkastningen från obligationer emitte-
rade av större industri- och fastighetsbolag, banker och investmentbolag med genomgå-
ende hög kreditvärdighet. Durationen i konsortiet får maximalt vara 0,25 år vilket innebär 
att resultatet är okänsligt för förändringar i de generella marknadsräntorna.  
Konsortiet förvaltas aktivt mot ett index bestående av främst företagsobligationer med 
löptider på 1-10 år, alla med räntejustering var fjärde månad. Konsortiet startades under 
sommaren 2017.

Låg inflation och expansiv penningpolitik har under en lång period lett till allt lägre rän-
tor. Under 2017 har den bilden förändrats något då den amerikanska centralbanken har 
höjt räntan sammanlagt tre gånger. Däremot så fortsätter centralbankerna i Europa och 
Sverige med samma expansiva politik. I Sverige höll Riksbanken räntan oförändrad på den 
rekordlåga nivån -0,50 % under hela året. Idag signalerar de en första höjning någon gång 
mot slutet av 2018. Samtidigt visar prissättningen i marknaden att marknadsaktörerna 
snarare tror att det kommer ske i slutet av första kvartalet 2019.
Den expansiva penningpolitiken har fört med sig att priset på i princip alla risktillgångar 
har stigit. Under 2017 steg priset på företagsobligationer ytterligare och nådde en rela-
tiv nivå som vi senast såg strax innan finanskrisen slog till. Detta innebär att värdet på 
portföljens innehav ökade vilket bidrog positivt till en högre årsavkastning. Värdet av alla 
emissioner av företagsobligationer i svenska kronor slog alla rekord under 2017 då en rad 
nya företag kom till marknaden för att emittera obligationer. Elnätbolaget Ellevios emis-
sion på 11 miljarder kronor rönte stor uppmärksamhet.
Avkastningen för Företagsobligationskonsortiet FRN var, sedan starten i juni 2017 0,19 %, 
vilket är 0,06 % lägre än jämförelseindex.  

Företagsobligationskonsortiet FRN



17Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2017

FOK FRN UTVECKLING 2017*

Avkastning  (%)
Risk 

(standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning     

procent
Kon- 

sortiet
Jfr-

index *
Diff. mot 

index
Kon- 

sortiet
Jfr-     

index*

2017  263 666  263 748 999,69 1,65 0,2 0,19 0,25 -0,06 0,24 0,19

Genomsnitt per år 0,19 0,25 -0,06 0,24 0,19

* Startade 2017-06-15

Avkastning januari - december 2017 (%)
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FOK FRN Index

Största enskilda innehav

Värdepapper Andel % Marknadsvärde (kr)

Sveaskog MTN 9,17%  24 188 318    

Vasakronan Fastighet 8,35%  22 011 924    

Nordea Bank 8,06%  21 242 601    

Rikshem 6,93%  18 261 888    

Willhem 6,10%  16 081 700    

Länsförsäkringar Bank 5,81%  15 329 454    

Specialfastigheter Sverige AB 5,73%  15 109 500    

Hemsö 5,73%  15 096 819    

Ålandsbanken 5,71%  15 055 156    

SBAB 5,40%  14 236 315    
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Placeringsrådet
Kammarkollegiets Kapitalförvaltning har ett placeringsråd knutet till förvaltningen. Det 
består förutom chefen för kapitalförvaltningen och förvaltarna på aktie- och räntesektio-
nerna av två externa ledamöter. 

De externa ledamöterna, Mats Guldbrand och Peter Engdahl, har lång erfarenhet av aktie-
förvaltning. Mats Guldbrand är ordförande i Lundberggruppen och har bland annat. varit 
aktiechef på AMF. Peter Engdahl är rådgivare åt ett antal stiftelser och har tidigare varit 
VD på Handelsbanken Fonder. Placeringsrådet har till uppgift att stärka upp förvaltningen 
och att vara ett forum för kapitalförvaltningsfrågor av mer strategisk natur. 

Placeringsrådets externa ledamöter Mats Guldbrand och Peter Engdahl. 
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Aktier
Kammarkollegiets aktieförvaltning erbjuder både aktiv och passiv förvaltning. Den aktiva 
förvaltningen sker i de breda konsortierna Aktiekonsortiet Sverige och Spiran med skilda 
etiska policies, i Småbolagskonsortiet Kronan samt i Stiftelsekonsortiet GIVA.

Den passiva eller den indexnära förvaltningen erbjuds i form av Aktieindexkonsortiet Sve-
rige, i det likaviktade Aktieindexkonsortiet Äpplet och i Aktiekonsortiet Utland. 
Kammarkollegiet kan även skräddarsy förvaltning åt kunder med specifika krav i form av 
diskretionär förvaltning.
Den aktiva aktieförvaltningen arbetar med fundamental aktieanalys för att investera i före-
tag som har förutsättningar att få en bättre värdeutveckling än jämförelseindex över tid.

Avkastningsmål
Aktieförvaltningens mål med den aktiva förvaltningen är att överträffa jämförelseindex 
över tiden och att leverera en informationskvot* som är större än 0,2.
* Informationskvot: Ett mått för riskjusterad avkastning. Det är en specialversion av Sharpe-kvoten, 
då jämförelsen inte måste vara den riskfria avkastningen. Matematiskt är det överskottsavkastningen 
delat med den aktiva risken.
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Aktiekonsortiet Sverige
Aktiekonsortiet Sverige följer Kammarkollegiets policy för ansvarsfulla investeringar.

Aktiekonsortiet Sverige är ett aktivt förvaltat aktiekonsortie och har som mål att ge överav- 
kastning mot jämförelseindex över tiden. Konsortiets jämförelseindex utgörs av OMXSB. 
Konsortiets tillgångar består av svenska aktier noterade på Stockholmsbörsen. 

Portföljen är likvid och fördelad med god riskspridning mellan branscher och företag.

Aktieförvaltningen arbetar med fundamental aktieanalys för att hitta företag och sektorer 
som har förutsättningar att ha enbättre värde utveckling över tiden. Målet med den aktiva 
förvaltningen är att leverera en informationskvot, det vill säga överavkastning ställt i rela-
tion till aktiv risk om minst 0,2 procent per år i genomsnitt.
Världens börser fortsatte upp under 2017 och alla världens större ekonomier visade till-
växt, de viktigaste drivkrafterna bakom den starka börsutvecklingen var positiva  
BNP-revideringar, stigande vinster och historiskt låg ränta. 
Investeringsaktiviteten tog fart efter många år av låga investeringsvolymer, bygginves-
teringarna stöddes av de låga räntorna medan de stigande metallpriserna medförde att 
gruvinvesteringarna återhämtade sig. 
Den svenska aktiemarknaden blev svagare under årets sista kvartal, på grund av oro  
angående utvecklingen på bomarknaden och i byggsektorn.
Under 2017 var de bästa sektorena råvaror, telekom och industri, och de sämsta var olja 
och gas, konsumentservice samt kraftförsörjning. Bäst på markanden gick Volvo, Atlas 
Copco och SCA, medan H&M var det bolag som hade en stor negativ påverkan.
Avkastningen för Aktiekonsortiet Sverige var under året 9,7 % vilket var 0,20 % sämre än  
jämförelseindex som under samma period avkastade 9,9 %.  
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AKTIEKONSORTIET SVERIGE UTVECKLING 2013-2017

Avkastning  (%)
Risk 

(standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning      

procent
Kon- 

sortiet
Jfr-

index *
Diff. mot 

index
Kon- 

sortiet
Jfr-     

index*

2013 3 789 126 673 754 5 623,91 193,15 4,2 26,4 27,8 -1,4 14,7 13,3

2014 3 671 838 584 082 6 286,51 204,94 3,6 15,5 15,7 -0,2 13,5 12,3

2015 3 829 259 591 924 6 469,17 238,54 3,8 6,5 9,6 -3,1 14,3 13,4

2016 3 540 066 513 531 6 893,57 246,47 3,8 10,5 10,0 0,6 12,7 12,4

2017 3 661 972 501 941 7 295,62 249,26 3,4 9,4 9,6 -0,2 12,2 11,9

Genomsnitt per år 14,2 14,7 -0,5 13,8 12,9

*OMX Stockholm Cap GI etiskt
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Avkastning januari - december 2017 (%)

Största enskilda innehav

Värdepapper Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Nordea Bank 9,27% 337 109 697

Volvo B 8,14% 295 935 654

Hennes & Mauritz B 6,55% 238 215 258

TeliaSonera 5,61% 203 821 331

Sandvik 5,32% 193 355 104

Essity 4,98% 180 865 551

LM Ericsson B 4,44% 161 507 835

Atlas Copco B 4,32% 157 097 083

Autoliv 4,16% 151 210 881

Investor B 4,12% 149 640 000
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Aktiekonsortiet Spiran
Aktiekonsortiet Spiran har för avsikt att följa Svenska kyrkans policy för  
ansvarsfulla investeringar.

Aktiekonsortiet Sprian är ett aktivt förvaltad aktiekonsortium som har som mål att, över 
tid, skapa ett mervärde över jämförelseindex, mätt som en informationskvot om minst 
0,2 %. Placeringshorisonten är långsiktig, 3–5 år. Konsortiets jämförelseindex är brett, 
och utgörs av OMXSB, vilket är en förändring mot det tidigare OMXCAPGI. Denna ändring 
medför dock ingen skillnad i investeringsprocess eller -urval. Konsortiets portfölj utgörs 
av för närvarande av ca 40 svenska aktier noterade på Stockholmsbörsen med en god 
riskspridning mellan branscher. 

Konsortiet förvaltas fundamentalt, efter en strukturerad investeringsprocess, med fokus på 
bolagsval. Vi eftersträvar en portfölj där innehaven kännetecknas av kvalité (lönsamhet), 
lägre risk, högre direktavkastning och bra underliggande värde. För att hitta denna kombi-
nation har en del innehav tillfälliga problem och kortsiktigt sämre kursutveckling  
(momentum). Detta är dock kostnaden för att hitta företag med attraktiv värdering. 
Värdering anser vi är avgörande för långsiktigt värdeskapande. Och därför gör vi egna 
värderingar oberoende av mer kortsiktiga rådgivare. Utöver dessa faktorer, så ser vi gärna 
att portföljinnehaven präglas av företag som genererar genuin kundnytta, som har starka 
marknadspositioner och som är hållbara i sina lösningar och sitt agerande.    
Börsåret 2017 blev bättre än vi initialt trodde, drivet av en stark konjunktur och fortsatt 
låga räntor. Detta gjorde att cykliska branscher (tillsammans med telekommunikation) 
utvecklades bättre än index. Stockholmsbörsen utvecklades däremot sämre än världsindex, 
delvis på grund av av tidigare god avkastning och därmed något högre värdering. Efter 
flera goda år så utvecklades även svenska småbolag sämre än vårt breda jämförelseindex.
Viktiga bidragsgivare till portföljens avkastning var Volvo, Sandvik och SCA. Innehavet i 
H&M, där vi har en positivare långsiktig syn än marknaden, påverkade avkastningen negativt.   
Totalavkastningen för Aktiekonsortiet Sverige blev 9,4 procent, vilket var något lägre än 
jämförelseindex (9,6 procent). 
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Största enskilda innehav

AKTIEKONSORTIET SPIRAN UTVECKLING  2013-2017

Avkastning  (%)
Risk 

(standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning      

procent
Kon- 

sortiet
Jfr-

index *
Diff. mot 

index
Kon- 

sortiet
Jfr-     

index*

2013 771 148 136 536 5 647,94 199,03 4,2 24,0 26,4 -2,4 11,8 11,4

2014 840 160 131 233 6 402,06 205,22 3,6 17,0 16,5 0,5 10,3 10,0

2015 853 208 129 290 6 599,16 228,18 3,6 6,5 9,4 -2,9 12,8 12,5

2016 947 359 133 816 7 079,56 242,97 3,7 11,1 10,4 0,7 12,5 12,2

2017 1 053 651 140 755 7 485,70 263,67 3,5 9,4 9,6 -0,2 12,1 11,9

Genomsnitt per år 11,8 12,5 -0,7 12,0 11,6

* OMX Stockholm CAP GI med kyrkans etiska placeringsregler

Avkastning januari - december 2017 (%)
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Värdepapper Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Nordea Bank 9,67% 100 897 638

Volvo B 8,65% 90 257 153

Hennes & Mauritz B 7,48% 78 069 648

TeliaSonera 5,72% 59 655 229

Sandvik 5,53% 57 732 481

Atlas Copco B 4,98% 51 959 651

Essity 4,95% 51 617 422

LM Ericsson B 4,58% 47 774 105

Skanska B 4,22% 43 988 180

Autoliv 4,06% 42 373 137
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Aktiekonsortiet Kronan
Småbolagskonsortiet Kronan har för avsikt att följa Svenska kyrkans policy för  
ansvarsfulla investeringar.

Aktiekonsortiet Kronan är ett under hösten 2017 nystartat aktiekonsortium, som inves-
terar i mindre och medelstora noterade svenska företag. Konsortiet är aktivt förvaltat 
och har som mål att skapa en god riskjusterad avkastning över tid, normalt mätt över en 
rullande 3-årsperiod. Vi utvärderar därför främst efter Sharpe Ratio, som vi anser blir mest 
rättvisande. Valet av Sharpe Ratio beror dels på vår långsiktiga absoluta ansats dels att 
vi anser det viktigt att även beakta portföljens relativa risknivå, vilket normalt inte sker 
vid indexjämförelser.     

Portföljen är relativt koncentrerad till cirka 30 innehav och har en långsiktig fundamental 
placeringsansats. Inget innehav får väga över 5 %. För att diversifiera risken eftersträvar 
vi även en bred branschexponering. Fokus är på välskötta, hållbara och värdeskapande 
företag. Det är dock inte ovanligt att företagen har tillfälliga problem i marknadens ögon, 
vilket gör att värderingen är attraktiv i ett långsiktigt perspektiv. Detta syns ofta i att 
direktavkastningen är god och normalt högre än för marknaden i genomsnitt. 
Likaså bedömer vi att risken, mätt som volatilitet, kommer att vara lägre än Småbolagens 
genomsnitt. Vi anser att Kronan är ett intressant alternativ för den långsiktige investera-
ren, då dels småbolag över tid historiskt har utvecklats bättre än de större bolagen, dels då 
den värdeorienterade ansatsen, som vi tillämpar, historiskt också har varit framgångsrik.        
Småbolag har haft en god totalavkastning under senare år. Det gäller än mer för de allra 
minsta företagens aktier. Den starka svenska ekonomin är ett skäl till detta. Men det har 
gjort att värderingen av många småbolag under 2017 var historiskt hög. 
Under början av 2018 har vi sett betydande kursfall för vissa företag inom detta segment, 
kanske särskilt inom byggverksamhethet å grund av osäkerheten om lägenhetspriser och 
för företag som har förvärv som utmärkande strategi. Vi anser att värderingen av småbolag 
inte är homogen, men att många fortfarande har krävande förväntningar i kurssättningen.
Totalavkastningen för Kronan, med start den 25 september blev 0,8 %.
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Största enskilda innehav

KRONAN UTVECKLING 2017*

Avkastning  (%) Risk (standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning     

procent Konsortiet Konsortiet

2017  130 675  129 705 1 007,48 1,36 0,1 0,8 8,5

Genomsnitt per år 0,8 8,5

* Startade 2017-09-25

Avkastning januari - december 2017 (%)
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Kronan

Värdepapper Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Millicom International Cellular 4,95% 6 459 086

Nobia 4,79% 6 252 801

Mekonomen 4,63% 6 039 252

Bravida Holding 4,47% 5 828 855

Kungsleden 4,42% 5 766 978

Husqvarna B 4,40% 5 744 724

Castellum 4,35% 5 674 400

Trelleborg B 4,34% 5 668 650

BillerudKorsnas 4,34% 5 656 671

Hoist Finance 4,30% 5 616 734



Aktieindexkonsortiet Äpplet
Aktieindexkonsortiet Äpplet har för avsikt att följa Svenska kyrkans policy för  
ansvarsfulla investeringar.

Aktieindexkonsortiet Äpplet är en indexprodukt som till skillnad från vanligt förekommande 
indexfonder är likaviktad snarare än marknadsvärdesviktad. Det innebär att innehaven som 
ingår i ett brett börsindex på den svenska börsen alla har ungefär samma vikt i portföljen. 
I jämförelseindex finns 60 bolag men 10 av dem är inte investeringsbara på grund av den 
etiska screeningen och därför är portföljen investerad i cirka 50 bolag med 2 % i varje en-
skild aktie.

En likaviktad strategi betyder att stora bolag får lägre vikt medan mindre bolag får högre 
vikt än i vad som är fallet i ett marknadsvärdesviktat index. Åtskilliga studier visar att en 
likaviktad strategi ger en högre avkastning över tid – utan att risken ökas i samma ut-
sträckning. Alltså ökar även den riskjusterade avkastningen med en sådan strategi. .
Konsortiet är en passivt förvaltad produkt och har som mål att ge en överavkastning mot 
jämförelseindex över tid.
Under 2017 bytte produkten jämförelseindex, från OMXSBGI till OMXS60CAPGI.  Bytet 
skedde för att erhålla högre likviditet i produkten.
Avkastningen för Aktieindexkonsortiet Äpplet uppgick under året till 9,7 % vilket var  
bättre än jämförelseindex 8,4 %.



27Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2017

Största enskilda innehav

AKTIEINDEXKONSORTIET ÄPPLET UTVECKLING  2017*

Avkastning  (%)
Risk 

(standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning      

procent
Kon- 

sortiet
Jfr-index 

*
Diff. mot 

index
Kon- 

sortiet
Jfr-     

index*

2017 59 853 56 053 1 067,79 29,08 2,7 9,7 8,4 1,3 9,2 10,2

Genomsnitt per år 9,7 8,4 1,2 9,2 10,2

* Startade 2017-01-31

v

Avkastning januari - december 2017 (%)

Värdepapper Andel Marknadsvärde

Medicover 1,30% 778 617

Hansa Medical 1,29% 770 955

Dometic Group 1,29% 768 994

RaySearch Laboratories B 1,29% 768 303

Pandox 1,28% 766 665

BioGaia B 1,28% 766 426

Catena Media 1,28% 766 194

Holmen B 1,28% 765 616

Intrum Justitia 1,28% 765 529

Recipharm 1,28% 764 720
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Aktieindexkonsortiet Sverige
Aktieindexkonsortiet Sverige följer Kammarkollegiets policy för ansvarsfulla investeringar.

Aktieindexkonsortiet Sverige är en passiv produkt och har till uppgift att  
följa OMXS60CAPGI. 

Detta index är återinvesterande och begränsat vilket innebär att ingen enskild aktie är 
större än 10 %, samt att summan av de aktier som har en vikt överstigande 5 % inte får 
överstiga 40 %, av det totala marknadsvärdet av index. Jämförelseindexet är ett officiellt 
index som är anpassat till den policy för etik och miljö som gäller för kapitalförvaltningen. 
Avvikelsen för jämförelseindex Aktieindexkonsortiet Sverige, mätt som tracking error, (ex 
ante), får uppgå till högst 0,2 % justerad för etisk granskning.
En indexexponering innebär att förvaltningen sker utifrån ett på förhand bestämt regel-
verk. Indexförvaltningen ger placeraren en kostadseffektiv marknadsexponering och en 
marknadsavkastning till låg aktiv risk.
Under 2017 bytte produkten från det snäva jämförelseindexet, OMXS30CAPGI till det bre-
dare OMXS60CAPGI.  Bytet skedde för att erhålla exponering mot fler bolag.
Avkastningen för Aktieindexkonsortiet Sverige uppgick under året till 9,0%, vilket var i lin-
je med jämförelseindex. Portföljens månatliga avvikelser mot index har varit mycket små, 
den aktiva risken uppgår till 0,0%.



29Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2017

Största enskilda innehav

AKTIEINDEXKONSORTIET UTVECKLING 2013-2017

Avkastning  (%)
Risk 

(standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning      

procent
Kon-

sortiet
Jfr-index 

*
Diff. mot 
index**

Kon- 
sortiet

Jfr-     
index*

2013 2 050 491 14 644 223 140,02 5,13 4,4 24,7 24,8 -0,1 14,5 14,4

2014 1 660 498 10 810 653 153,60 5,71 4,1 13,8 13,8 0,0 13,3 13,2

2015 1 710 219 11 192 700 152,80 6,19 4,0 3,3 3,3 -0,0 14,3 14,2

2016 1 906 284 11 601 545 164,31 6,14 4,0 11,7 11,5 0,2 12,8 12,8

2017 1 946 778 11 271 917 172,71 6,49 3,8 9,0 8,9 0,1 12,2 12,2

Genomsnitt per år 13,2 13,2 0,0 13,8 13,7

* T.o.m. 2011 OMX Stockholm 30 Cap GI. Fr.o.m. 2012 OMX Stockholm 30 Cap GI justerat för etiska restriktioner.

Avkastning januari - december 2017 (%)

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

Portfölj Index

Värdepapper Andel % Marknadsvärde (kr)

Nordea Bank 8,20% 159 542 530

Volvo B 6,45% 125 473 590

Atlas Copco A 5,91% 114 962 340

Swedbank A 5,26% 102 373 076

Handelsbanken A 4,35% 84 572 994

LM Ericsson B 4,27% 83 083 173

Hennes & Mauritz B 4,08% 79 476 700

Assa Abloy AB 4,08% 79 446 614

Investor B 4,04% 78 722 237

Essity 3,83% 74 619 881
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Aktieindexkonsortiet Utland
Aktieindexkonsortiet Utlandet kan passa kunder som vill följa Svenska kyrkans  
policy för ansvarsfulla investeringar.

Kammarkollegiet erbjuder förvaltning i Aktieindexkonsortiet Utland, en externt förvaltad 
indexfond. Målsättningen med konsortiet är att till en låg kostnad erbjuda en produkt som 
presterar i nivå med jämförelseindex och helt följer börsens svängningar på de globala 
aktiemarknaderna.

Den förväntade utdelningen är cirka 2-3 %. Portföljens tillgångar är likvida och fördelade 
med en god riskspridning mellan världens börser, branscher och företag. Konsortiet har 
en öppen valutarisk som bidrar till diversifiering. En indexexponering innebär att förvalt-
ningen sker utifrån ett på förhand bestämt regelverk. Indexförvaltningen ger placeraren en 
kostadseffektiv marknadsexponering mot global aktiemarknad och en marknadsavkastning 
till låg aktiv risk. Målet är att ha en aktiv risk, så kallad tracking error, om maximalt 0,5 
procent per år.
Avkastningen under 2017 uppgick till 14,4 %. Portföljen förvaltas passivt och använder 
MSCI ACWI Select Global Norms och Criteria Index. Portföljens avkastning under året  
avvek med +0,6 procentenheter mot index. Skillnader i värderingstidpunkt mellan  
portföljens innehav och index samt differenser i valutakurs förklarar avvikelsen.
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Geografisk fördelning (%)

AKTIEINDEXKONSORTIET UTLAND UTVECKLING  2013-2017

Avkastning  (%)
Risk 

(standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning      

procent
Kon- 

sortiet
Jfr-index 

*
Diff. mot 

index
Kon- 

sortiet
Jfr-     

index*

2013 2 202 867 414 382 5 316,02 177,89 4,1 25,9 25,7 0,2 6,9 6,0

2014 2 238 328 338 171 6 618,93 195,14 3,7 28,3 28,1 0,2 6,6 6,0

2015 2 111 651 313 232 6 741,49 248,43 3,8 5,4 5,3 0,1 10,6 10,5

2016 2 229 762 297 806 7 487,29 225,93 3,4 14,4 15,3 -0,9 10,5 10,1

2017 2 511 038 302 628 8 297,43 264,75 3,2 14,4 13,8 0,6 10,9 10,6

Genomsnitt per år 15,9 15,9 0,0 9,0 8,6

* MSCI World Net All Countries, SEK. Fr. o m 2016-06-01 MSCI ACWI Select Global Norms and Criteria Index

Avkastning januari - december 2017 (%)

-5

0

5

10

15

20

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

Utländska Aktieindexkonsortiet OMX60

USA 50,76

Japan 8,20

Storbritannien 4,48

Schweiz 3,62

Kina 3,58

Tyskland 3,17

Frankrike 2,86

Kanada 2,50

Sydkorea 2,09

Australien 1,93

Övriga 16,81
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Stiftelsekonsortiet GIVA
Stiftelsekonsortiet GIVA har för avsikt att följa Svenska kyrkans policy för ansvarsfulla investeringar.

I dagens lågavkastade marknad med obligationsräntor omkring noll procent har efter-
frågan på alternativ med högre direktavkastning ökat kraftigt. Stiftelsekonsortiet GIVA 
vänder sig framför allt till kunder som är i behov av höga och stabila utdelningar. Målet 
med konsortiet är att erbjuda en direktavkastning på minst 4,5 % årligen av värdet på 
portföljen. Utdelningen sker tre gånger om året. Konsortiet innehåller aktier och företags- 
obligationer med hög förväntad utdelning. Fördelningen är ungefär 80 % aktier och minst 
20 % obligationer.

I konsortiet genereras utdelningsbara medel genom aktieutdelningar, från aktielån, ränte- 
kuponger samt genom premier från utställda köpoptioner. Köpoptioner utfärdas regelbun-
det på konsortiets aktieinnehav. Premierna på dessa optioner är utdelningsbara. 
Investeringsprocessen påminner starkt om dels Aktiekonsortiet Sveriges dels om Före-
tagsobligationskonsortiets. Aktieportföljen är dock något mer koncentrerad och har en 
större andel stora välkända företag. Dessa aktier har normalt en högre direktavkastning 
och i många fall en kompletterande optionsmarknad. Obligationsportföljen har ca 20 olika 
emittenter, med en kreditrisk motsvarande Investment Grade.  
Börsåret 2017 blev bättre än vi initialt trodde, drivet av en stark konjunktur och fortsatt 
låga räntor. Detta gjorde att cykliska branscher (tillsammans med telekommunikation) 
utvecklades bättre än index. Företagsobligationerna gav ånyo en högre avkastning än mot-
svarande stats- och bostadsobligationer. De utställda köpoptionerna gav en lägre avkast-
ning än föregående år pågrund av lägre volatilitet.
 Under 2017 avkastade portföljen 4,3 procent och utdelningen var 6,1 procent. 
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Största enskilda innehav

GIVA UTVECKLING 2016*-2017

Avkastning  (%)
Risk 

(standardavv.)

År
Fondför- 

mögenhet, tkr
Antal utelöpande 

andelar
Andels- 

värde, kr
Utdelning kr/

andel
Utdelning     

procent Konsortiet Konsortiet

2016  518 225  493 773 1 049,52 66,45 6,5 12,1 7,3

2017  705 716  684 800 1 030,54 64,09 6,1 4,3 7,1

Genomsnitt per år 8,1 7,2

* Startade 2016-01-04

Avkastning januari - december 2017 (%)
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GIVA

Värdepapper Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Nordea Bank 6,15% 43 427 564

SEB A 6,06% 42 743 237

Hennes & Mauritz B 5,40% 38 120 096

Skanska B 5,29% 37 322 310

SKF B 4,70% 33 191 556

ABB Ltd 4,27% 30 114 129

Volvo B 4,14% 29 250 907

Swedbank A 3,97% 28 031 348

Millicom International Cellular 3,50% 24 726 682

Sandvik 3,44% 24 292 916



34 Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2017

Avkastning och 
risk, rullande 5 års 
genomsnitt i årstakt

Aktie- 
konsortiet 
Sverige
******

Aktie-
konsortiet 
Utland
******

Aktie-
konsortiet 
Spiran
******

Aktieindex-
konsortiet
******

Aktie-
konsortiet 
KRONAN*

Aktieindex-
konsortiet 
Äpplet**

Stiftelse-
konsortiet 
GIVA ****

Ränte-
konsortiet
******

Företags-
obligations-
konsortiet
***

Företags-
obligations-
konsortiet 
FRN*****

Avkastning 16,95% 19,02% 14,06% 19,81% 2,53% 10,59% 8,10% 1,75% 3,33% 0,33%
Avkastning, 
jämförelseindex 17,60% 18,97% 14,89% 19,92% -******* 9,22% -******* 1,31% 2,78% 0,44%
Standardavvikelse 12,15% 10,85% 12,13% 12,14% 5,45% 9,22% 7,05% 0,76% 1,38% 0,24%
Standardavvikelse, 
jämförelseindex 11,91% 10,57% 11,86% 12,14% -******* 10,17% -******* 0,70% 1,41% 0,19%
Förklaringsfaktor 
(R2) 99% 97% 99% 100% -******* 87% -******* 96% 95% 80%
Tracking error 1,26% 1,90% 1,37% 0,04% -******* 3,69% -******* 0,16% 0,32% 0,11%
Informationskvot neg - neg - -******* 0,34 -******* 2,71 1,74 neg
Konsistensindex 70% 70% 70% 74% 75% 64% 67% 78% 80% 57%
Beta 1,03 0,00 1,03 1,00 -******* 0,86 -******* 1,06 0,91 0,94

Courtage och omsättningshastighet under 2017

Courtage, kr 2 014 049 -******* 426 764 368 002 52 752 32 062 674 675 -******* -******* -*******

Omsättnings-
hastighet 0,82 -******* 0,77 0,60 2,23 1,87 0,29 -******* -******* -*******

* Från och med start 2017-09-25
** Från och med start 2017-02-01
*** Från och med start 2013-06-01
**** Från och med start 2016-01-01
***** Från och med start 2016-06-01
****** 5-års rullande
******* Ej tillämpbart

Nyckeltal
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Avkastning
Genomsnittlig avkastning per år beräknat som 
geometriskt medelvärde för månadsvärden. 

Betavärde
Visar hur konsortiets avkastning förväntas 
variera i förhållande till marknaden, och 
kan benämnas marknadsrisk. Marknaden 
har betavärde 1. Om konsortiet har ett be-
tavärde överstigande 1 så förväntas mark-
nadens svängningar förstärkas i portföljen. 
Beta ligger normalt i intervallet 0,8-1,2. 

Courtage
Fondkommissionären tar ut en avgift vid 
köp och försäljning av värdepapper vilket 
innebär att en låg omsättningshastighet 
i konsortiet bidrar till låga kostnader för 
förvaltningen. 

Förklaringsfaktor (R2)
Kan variera från 0 till 1 och anger hur stor 
del av konsortiets utveckling som förklaras 
av marknaden. En väldiversifierad port-
följ har en förklaringsfaktor nära 1, vilket 
betyder att huvuddelen av portföljens av-
kastning förklaras av marknaden. Ett lågt 
förklaringsvärde indikerar att förvaltarens 
placeringar inte har följt indexplaceringar, 
vilket medför att förvaltaren har tagit en 
företagsspecifik risk. 

Informationskvot
Ett mått på förvaltarens skicklighet i förhål-
lande till risken. Ju högre kvot, desto bättre 
avkastning har konsortiet gett. Mäts som 
överavkastning i förhållande till tracking 
error. Beräknas enligt olika metoder för 
aktier- och räntekonsortiet.

Konsistensindex
Mäter andelen månadsperioder som konsor-
tiets avkastning varit bättre än jämförelse-
index. Värdet kan variera mellan 0 % och 
100 %. Ett högt konsistensindex innebär att 
portföljens avkastning konsekvent överträf-
fat index. 

Omsättningshastighet
Beräknas genom att dividera det minsta 
värdet av summa köpta eller sålda vär-
depapper med periodens genomsnittliga 
förmögenhet. Då courtage betalas vid varje 
aktieaffär medför låg omsättningshastighet 
låga kostnader. 

Sharpekvot
Är ett mått på riskjusterad avkastning och 
anger en portföljs (konsortiets respektive 
jämförelseindexets) meravkastning i rela-
tion till standardavvikelsen. Den beräknas 
som kvoten av portföljens meravkastning 
över riskfri ränta och portföljens stan-
dardavvikelse. 

Standardavvikelse
Visar hur mycket konsortiets andelsvärde 
respektive jämförelseindexets värde har 
svängt kring dess mervärde. Ju högre stan-
dardavvikelse, desto högre risk.

Tracking error
Beskriver hur konsortiets utveckling i för-
hållande till index har varierat historiskt. 
Måttet beräknas som standardavvikelse för 
över- eller underavkastning mot jämförelse- 
index. Ju högre värde, desto högre risk i 
förhållande till jämförelseindex.

Nyckeltalsdefinitioner
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Kapitalförvaltingen har ett väl utvecklat 
utbud inom avkastnings- och riskanalys där 
vi erbjuder både standardiserade rapportpa-
ket och skräddarsydda lösningar. Vi arbetar 
kontinuerligt med att utveckla tjänster för 
att möta nya behov hos våra kunder.  
Ansvaret för avkastnings- och riskanalys 
ligger inom sektionen för risk management 
som bildades i samband med en omorgani-
sation i januari 2018.

Avkastningsanalys för  
individuella portföljer
Vi analyserar avkastning utifrån ”perfor-
mance attribution”. Över- eller underav-
kastning förklaras mot ett jämförelseindex 
med hjälp av nedbrytning i nivåer (till 
exempel tillgångsslag, branscher, värdepap-
per) för olika investeringsbeslut. Strukturen 
bestäms av kundens rapporteringsbehov. 
Modellerna för att beräkna ”performance 
attribution” varierar och kan anpassas efter 
kundens beslutsprocesser. 
Vår analysmodell för ”fixed income per-
formance attribution” (FIPA) är idag i full 
produktion och används både för våra egna 
räntekonsortier och av större diskretionära 
kunder. Med hjälp av FIPA kan vi bryta ner 
en ränteportföljs avkastning i olika faktorer 
(till exempel direktavkastning, räntekurva 
och kreditspread). Även inom det här om-
rådet har vi möjlighet att anpassa analysen 
efter enskilda kunders beslutsprocesser och 
rapporteringsbehov.

Nyckeltal för risk och riskjusterad 
avkastning
Olika standardiserade nyckeltal bidrar till 
att ge en nyanserad bild av en portföljs risk 
och riskjusterade avkastning. Grundläggan-
de nyckeltal är volatilitet, tracking error, 
sharpekvot och informationskvot.
Vi beräknar också andra mått (till exempel 
alfa, beta, R2 och treynorkvot) beroende på 
våra kunders önskemål.
Vi använder även framåtblickande riskmått, 
såsom förväntad tracking error (ETE) och 
förväntad volatilitet (ESD) för uppföljning 
mot marknadsrisklimiter i våra konsortier 
och som analysverktyg i förvaltningen.

Infört under 2017 och nyheter  
inför 2018
Under 2017 har vi gjort generiska imple-
menteringar av faktor- och nyckeltalsba-
serad FIPA för att kunna erbjuda detta till 
våra kunder. Vi har även lagt grunden för 
att inkludera framåtblickande riskmått, 
kurvrisk, compliance, stress testing och 
historiska avkastningsmått direkt i system-
stödet för våra portföljförvaltare. Som del av 
detta har vi under 2017 tillsammans med en 
kund gått i produktion med att använda så 
kallad deltavektorer för att hantera kur-
vrisk vid ALM och löpande immunisering av 
marknadsrisk mot räntekurvan.
Under 2018 kommer vi att fortsätta upp-
graderingen av förvaltarstödet inom vårt 
grundsystem SimCorp Dimension, så att 

Avkastnings- och riskanalys
Allt fler av våra kunder vill bättre kunna förstå vad som driver avkastning och risk i deras  
portföljer. Vi utvecklar därför kontinuerligt skräddarsydda rapporter inom det här området. 
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förvaltare direkt ska kunna följa utvalda 
risk- och avkastningsmått. En viktig del av 
detta är så kallad risk attribution samt att 
möjliggöra positionssimulering med avseen-
de på riskpåverkan.

Mått på avkastning och risk
Volatilitet: historisk standardavvikelse i 
avkastning för en portfölj eller ett jämförel-
seindex. 
Förväntad volatilitet (ESD): förväntad 
standardavvikelse i avkastning, givet da-
gens sammansättning av en portfölj eller 
ett jämförelseindex och dagens beräknade 
marknadsvolatilitet.
Tracking error: ett mått på aktiv marknads-
risk. Detta definieras som standardavvikel-

sen i över- och underavkastningar mellan 
portföljen och jämförelseindex. 
Förväntad volatilitet (ETE): förväntad aktiv 
marknadsrisk, givet dagens sammansättning 
av en portfölj gentemot ett jämförelseindex 
och dagens beräknade marknadsvolatilitet.
Deltavektor: en portföljs ränterisk uppdelad 
på olika löptider utmed avkastningskurvan. 
Sharpekvot: avkastning över den riskfria 
räntan dividerat med portföljens volatilitet.
Informationskvot: överavkastning dividerat 
med Tracking error. 
Sharpekvot och informationskvot är riskjuste-
rade avkastningsmått och mäter på olika sätt 
förmågan att få betalt för aktiv marknadsrisk.
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Rådgivning
Alltfler kapitalägare behöver en diskussionspartner kring hur förmögenheten ska placeras. 
Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhets-
förvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, 
risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.

Fördelningen mellan tillgångsslag är det viktigaste beslutet för kapitalägare. Vi kan hjälpa 
till att upprätta en struktur för förmögenhetsförvaltningen, ge förslag på rimliga avkast-
ningskrav, utdelningsprinciper, placeringspolicy samt utvärdera befintlig eller framtida 
förvaltning. Vi är en naturlig samtalspartner i komplexa frågor och frågeställningar.
Vår rådgivningstjänst kan hjälpa till att skapa klarhet i följande typer av frågor
• Vilken risknivå passar vår organistion bäst? Vilken påverkan får val av risknivå på 

förväntad avkastning?
• Rimmar val av risknivå och förväntad avkastning med varandra?
• Vilka tillgångsslag passar in i vår strategi? Och hur samvarierar olika tillgångsslag över tid?
• Vad gör vi om räntan är noll eller negativ? Och särkilt om det samtidigt är hög värde-

ring på alla tillgångsslag?
• Hur stor andel bör placeras i riskfyllda tillgångar som till exempel aktier? Orkar vi som 

kapitalägare med stora svängningar i tillgångspriser?
• Hur kan förmögenhetsvärden skyddas mot olika typer av finansiella risker  

och externa chocker?
• Ska aktieandelen tillåtas variera beroende på aktiemarknadens utveckling?
• Vem bör ansvara för fördelningen mellan tillgångsslag?
• Hur bör en förvaltare väljas och utvärderas?
Rådgivningen är en integrerad del i våra förvaltningsuppdrag, men erbjuds även som separat 
tjänst. Kollegiet har en mycket stor vana att diskutera placeringspolicy och genomföra 
översyn av kunders kapitalstruktur utifrån verksamhetens behov.
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Back office – skräddarsydda och 
behovsanpassade tjänster
Operations erbjuder back- och middleoffice tjänster för externt och internt förvaltat kapital 
från stiftelser eller statliga bolag.

Vid nya uppdrag sätter back office upp 
förvaltningsmandatet och strukturen be-
stäms av kundens rapporteringsbehov.
De anställda inom back office har lång  
erfarenhet av den finansiella branschen 
och arbetar ständigt med förbättringar 
inom riskminimering och förenkling av  
rutiner för att kunna möta kundernas 
behov. För samtliga tjänster använder 
Kammarkollegiet marknadens bästa  
affärssystem – Simcorp Dimension.
Fokus under 2018 är riktat mot  
Kammarkollgets digitaliseringsprocess.

Katarina Engström, gruppchef för back office

Operations ansvarar i huvudsak för:

• Avkastnings- och riskrapportering
• Resultatuppföljning
• Värdepappersadministration
• Säkerhetshantering
• Redovisning i affärssystemet
• Ränte- och prisdata
• Värdering av diskretionära portföljer och 

fondportföljer
• Andelsadministration
• Konsortiernas årliga utdelning.
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Redovisning hos Kammarkollegiet
Vi har idag cirka 400 större och mindre kunder med statlig och kyrklig anknytning varav 
flera är stiftelser som bedriver en omfattande bidragsverksamhet.

Kapitalförvaltningen tar hand om hela eller 
delar av våra kunders ekonomihantering. Vi 
kan hjälpa till med allt ifrån löpande bok-
föring och utbetalningar av bidrag till dekla-
rationer och bokslut. Våra välutbildade 
och erfarna konsulter håller sig uppdaterade 
om de senaste lagarna och reglerna kring  
stiftelser och finansiell redovisning.  
Allt för att våra kunder ska få mer tid för sin 
kärnverksamhet.
Fokus under 2018 kommer att vara riktat 
mot Kammarkollgets digitaliseringsprocess.

Carina Lundqvist, gruppchef för redovisning

Våra tjänster på ekonomiadministration: 

• Utbetalningar
• Löpande redovisning
• Bidrag och stipendier
• Styrelsearvoden och löneadministration
• Skatt, sociala avgifter, moms och deklarationer
• Likviditetsplanering, budget och analyser
• Periodisk rapportering
• Bokslut, kontakt med revisorer och myndigheter
• Kanslitjänster och verksamhetsstöd
• Bankkonto
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Oberoende riskkontroll
Fonddelegationen har antagit en policy i frå-
gor som rör regelefterlevnad och hantering 
av operativa risker.
Regelefterlevnad är underställd Fonddelega-
tionen och generaldirektören och ansvarar 
för att oberoende granska och återrapporte-
ra om verksamheten.
Risk management ansvarar för kontrollen 
av placeringsbegränsningar och modeller för 
bevakning och simulering av finansiella ris-
ker. Risk management och regelefterlevnad 
samarbetar kring övervakning och rapporte-
ring av operativa risker.
Huvuduppgiften för regelefterlevnad är 
att inom ansvarsområdet löpande bevaka 
relevanta förändringar i och utvecklingen 
av externa regelverk. Med externa regel-
verk avses såväl lagar och författningar 
som praxis och rekommendationer som kan 
utgöra god sed. Detta sker som en del av 
hantering av osäkerhet om framtida händel-
ser och deras effekter på verksamheten.
Regelefterlevnadsriskerna är en del av de 
operativa riskerna, som definieras som ris-
ken för förluster till följd av icke ändamål-
senliga eller fallerande interna processer 
eller system; mänskliga fel, eller  
externa händelser. 
Regelefterlevnad och risk management 
övervakar, samordnar och återrapporterar 
om verksamhetspåverkande händelser, eller 
incidenter, som uppstår i verksamheten. 
Sådana händelser hanteras, dokumenteras 
och utvärderas löpande i det dagliga  

arbetet. Riskorganisationen arbetar risk-
baserat och omfattar huvudsakligen den 
delen av verksamheten som innebär att för 
annans räkning placera kapital efter upp-
ställda regler och riktlinjer.

Tredjepartsrevision
Kapitalförvaltningen genomför årligen en 
så kallad tredjepartsrevision. Granskningen 
har utförts för femte gången av en obero-
ende revisionsbyrå enligt en internationell 
standard för denna typ av granskning.
Det finns två syften med att låta en obero-
ende revisionsbyrå granska kapitalförvalt-
ningens processers kontrollmål och kon-
trollaktiviter. Ett av syftena är att kunna 
erbjuda våra kunder och i viss mån våra 
kunders revisorer ett transparent underlag 

Martin Lanzarotti, chef risk management

Risk och kontroll
Den organisatoriska konstruktionen med ”de tre försvarslinjerna” är en känd metod för 
att skapa ett stukturerat angreppssätt i arbetet med att löpande identifiera och belysa 
väsentliga risker i verksamheter. Den andra försvarslinjen utgörs av oberoende funktioner 
som arbetar med att övervaka risktagande och stötta verksamheten. De två främsta funk-
tionerna inom en sådan linje är risk management/kontroll och regelefterlevnad. Linjen 
har till uppgift att utveckla processer kring riskhantering och intern styrning och kontroll 
men även ansvara för att övervaka första linjens, den operativa verksamhetens, arbete. 
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som kan användas i bedömningen av om kapitalförvaltningens tjänster har tillräckligt god 
intern kontroll.
Ett annat syfte med den årliga genomgången av processernas kontrollmål och kontroller är 
att det ger oss som leverantör av olika typer av tjänster ett bra underlag för att ytterligare 
förbättra effektivitet och spårbarhet i verksamheten.

Årets resultat
Sju av åtta kontrollmål som granskats har fått helt godkänt avseende beskrivningen av 
processerna, formuleringen av kontrollmål och kontrollaktiviteter och även testerna har 
visat att kontrollerna har genomförts så som kontrollaktiviteterna är beskrivna.
Det åttonde kontrollmålet som avser processen för värdering av tillgångar, som granskas 
för första gången på detta sätt, har fått nedslag avseende spårbarheten i kontrollaktivite-
terna. Det innebär att vi inte alltid har dokumenterat de kontroller som vi har genomfört. 
Vi vill understryka att resultatet inte betyder att kontrollerna inte har genomförts. Det är 
snarare så att alla kontroller har genomförts men de har inte alltid dokumenterats. Det 
finns inget som tyder på att innehav inte har värderats fullständigt och korrekt under peri-
oden.

Första försvarslinjen

Andra försvarslinjen

Tredje försvarslinjen

Med detta avses affärsverksamheten som genom sitt ansvarsområde 
utgör den primära riskägaren – att hantera risker och upprätthålla en 
effektiv intern styrning och kontroll.

De två främsta funktionerna inom en sådan linje är riskkontroll och 
regelefterlevnad. Dessa har till uppgift att utveckla processer kring 
riskhantering och intern styrning och kontroll men även ansvar för att 
övervaka första linjens arbete.

Internrevisionen arbetar på styrelsens eller motsvarande organs 
uppdrag och granskar första och andra linjens arbete. Den tredje linjens 
oberoende intygande genom granskning och tillsyn inkluderar enligt vårt 
synsätt även tredjepartsrevision.

Ledningen och den operativa verksamheten

Oberoende funktioner som arbetar med att övervaka risktagande och 
stötta verksamheten

Funktionellt orienterad och utgörs främst av internrevisionsfunktionen
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Längmanska kulturfonden är ju en kapital-
stark institution. Vad är ert huvudsyfte?
Vårt syfte är att ”främja vetenskaper och 
sköna konster, litterära arbeten och skrif-
ters gratis utdelning till allmoge”. Med mo-
dern svenska innebär det stöd till Humanis-
tiska vetenskaper, Naturvetenskap, Konst 
och Litteratur samt Folkbildning.

Ni var ju den kund som möjliggjorde  
Kollegiets start av GIVA. Har den  
motsvarat era förväntningar?
De första två åren har motsvarat våra 
förväntningar vad gäller utdelningsbara 
medel. 
Konsortiet har gett över 6 procent i direkt-
avkastning, något som vi är nöjda med.  

Vad är Kollegiets främsta fördel jämfört 
med andra förvaltare sett ur stiftelsens 
synvinkel?
Kammarkollegiet är bra för stiftelser. Det 
beror bland annat på enkelheten i produk-

tutbudet vilket gör det lätt för en stiftelse 
att sköta allokeringen mellan tillgångssla-
gen. Det i kombination med låga förvalt-
ningsavgifter och transparanta kostnader 
gör att Kammarkollegiet är ett bra och 
effektivt alternativ. 

Hur skapar Kollegiets redovisningstjänst ett 
mervärde för er?
Kammarkollegiets redovisningstjänst är 
snabb och effektiv. Den ger bra service och 
är mycket välskött. Detta är mycket viktigt 
för oss då vi inte har någon stor intern eko-
nomiadministration och är beroende av att 
vid tillfällen kunna få en snabb uppfattning 
om vårt ekonomiska läge. 
Jag tycker att kapitalförvaltningen ger 
resultat som står sig väl i jämförelse med 
banker och andra aktörer på marknaden.

”Kammarkollegiet passar 
bra för stiftelser”

KUNDINTERVJU

Stiftelsen Längmanska kulturfonden grundar sig på ett kapital testamenterat 1859 av den 
finländske trävaruhandlaren Erik Johan Längman. Utdelning ur fonden ägde rum första 
gången 1919. Stiftelsens ordförande är generaldirektören för universitetskanslerämbetet.  
Övriga ledamöter i styrelsen utses av olika akademier och folkbildande institutioner.
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Edvard Fleetwood, Sekreterare i Stiftelsen Längmanska 
kulturfondens nämnd. Foto: Hans Karlsson 2014

Längmanska kulturfondens ändamål 
och kriterier
Fonden skall främja:
• Humanistiska vetenskaper – inbe-

gripet teologi och juridik
• Naturvetenskaper – inbegripet 

medicin
• Konst och litteratur – inbegripet 

musik, dans, film med mera
• Folkbildningsverksamhet



46 Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2017

Kapitalförvaltningens  
ledningsgrupp

Översta raden från vänster: 
Leif Hässel rådgivning och allokering  
Robert Sahlberg chef operations  
Martin Lanzarotti chef risk management

Nedersta raden från vänster: 
Bengt Svelander avdelningschef 
Ingmari Severien jurist 
Johan Eliæson föräljnings- och marknadschef 
Michael Person aktiechef 
Jörgen Carlberg räntechef
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Bokslut Räntekonsortiet

Balansräkning (tkr) 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar

Penningmarknadsinstrument 5 535 736 4 884 383

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 5 535 736 4 884 383

Bankmedel och övriga likvida medel 4 875 3 900

Övriga kortfristiga fordringar 782 600

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 49 714 29 818

Summa tillgångar 5 591 106 4 922 697

Skulder

Upplupna kostnader 26 31

Övrig skuld 193 195

Summa skulder 219 226

Fondförmögenhet 5 590 887 4 922 471

Summa eget kapital och skulder 5 591 106 4 922 697

Resultaträkning (tkr) 2017 2016
Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på 
penningmarknadsinstrument -61 191 -69 661

Ränteintäkter 90 152 119 065

Summa intäkter och värdeförändring 28 961 49 404

Kostnader

Övriga externa kostnader -287 -124

Räntekostnader -302 -92

Summa kostnader -589 -216

Årets resultat 28 372 49 188
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Bokslut Företagsobligationskonsortiet

Balansräkning (tkr) 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar

Penningmarknadsinstrument 2 751 257 2 357 960

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 2 751 257 2 357 960

Bankmedel och övriga likvida medel 4 579 1 530

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 22 516 25 594

Övriga kortfristiga fordringar 62 341 5 699

Summa tillgångar 2 840 693 2 390 783

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 17 14

Summa skulder 17 14

Fondförmögenhet 2 840 195 2 390 769

Övriga kortfristiga skulder 481

Summa eget kapital och skulder 2 840 693 2 390 783

Resultaträkning (tkr) 2017 2016
Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på 
penningmarknadsinstrument 57 551 20 187

Ränteintäkter 52 612 47 106

Summa intäkter och värdeförändring 110 163 67 293

Kostnader

Räntekostnader och liknade resultatposter -55 -

Övriga kostnader -202 -178

Summa kostnader -257 -178

Årets resultat 109 906 67 115
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Bokslut 
Företagsobligationskonsortiet FRN

Balansräkning (tkr) 2017-12-31
Tillgångar

Penningmarknadsinstrument 263 393 300

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 263 393 300

Bankmedel och övriga likvida medel 167 926

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter           79 405

Summa tillgångar 263 640 631

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 1 418

Summa skulder 1 418

Fondförmögenhet 263 639 213

Summa eget kapital och skulder 263 640 631

Resultaträkning (tkr) 2017
Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på 
penningmarknadsinstrument -159 910

Ränteintäkter 553 010

Summa intäkter och värdeförändring 393 100

Kostnader

Räntekostnader och liknade resultatposter -61 037

Övriga kostnader -11 625

Summa kostnader -72 662

Årets resultat 320 438
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Bokslut Aktiekonsortiet Sverige

Resultaträkning 2017 2016
Intäkter och värdeförändring
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 103 897 126 948
Ränteintäkter -4 -
Utdelningar 70 652 68 726
Övriga finansiella intäkter 1 119 3 892
Summa intäkter och värdeförändring 175 664 199 566

Kostnader
Räntekostnader -11 -13
Övriga finansiella kostnader -140 -121
Övriga kostnader -10 -13
Summa kostnader -161 -147

Årets resultat 175 503 199 419

Balansräkning 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar
Överlåtbara värdepapper 1 946 233 1 902 664
Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 1 946 233 1 902 664
Bankmedel och övriga likvida medel 501 539
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 56 74 543
Summa tillgångar 1 946 790 1 977 746

Skulder
Övriga kortfristiga skulder - 71 450
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 11 11
Summa skulder 11 71 461

Fondförmögenhet 1 946 779 1 906 285

Summa eget kapital och skulder 1 946 790 1 977 746
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Bokslut Aktieindexkonsortiet Sverige

Balansräkning (tkr) 2015-12-31 2014-12-31
Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 709 884 1 660 418

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 1 709 884 1 660 418

Bankmedel och övriga likvida medel 239 85

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 45 740 22 119

Summa tillgångar 1 755 863 1 682 622

Skulder

Övriga kortfristiga skulder 45 631 22 112

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 12

Summa skulder 45 642 22 124

Fondförmögenhet 1 710 219 1 660 498

Poster inom linjen

Utlånade finansiella instrument 273 294 112 293

Erhållna säkerheter för utlånade finansiella 
instrument 304 459 182 062

Ställda säkerheter för handel med OTC- 
derivatinstrument              Inga Inga

Resultaträkning (tkr) 2017 2016
Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper -12 721 151 214

Ränteintäkter 5 8

Utdelningar 66 961 59 641

Övriga finansiella intäkter 157 229

Summa intäkter och värdeförändring 54 402 211 092

Kostnader

Räntekostnader -3 -8

Övriga finansiella kostnader -73 -83

Övriga kostnader -11 -16

Summa kostnader -87 -107

Årets resultat 54 315 210 985
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Bokslut Aktieindexkonsortiet utland

Balansräkning (tkr) 2015-12-31 2014-12-31
Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 2 508 758 2 225 499

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 2 508 758 2 225 499

Bankmedel och övriga likvida medel 2 294 4 277

Summa tillgångar 2 511 052 2 229 776

Skulder

Övriga kortfristiga skulder 14 13

Summa skulder 14 13

Fondförmögenhet 2 511 038 2 229 763

Summa eget kapital och skulder 2 511 052 2 229 776

Resultaträkning (tkr) 2017 2016
Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 241 757 231 075

Utdelningar 79 003 66 251

Summa intäkter och värdeförändring 320 760 297 326

Kostnader

Övriga kostnader -26 -16

Summa kostnader -26 -16

Årets resultat 320 734 297 310
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Bokslut Aktiekonsortiet GIVA

Balansräkning (tkr) 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar

Penningmarknadsinstrument 694 868 511 349

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 694 868 511 349

Bankmedel och övriga likvida medel 468 4 159

Övriga kortfristiga fordringar 9 072 1 541

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 1 277 1 143

Summa tillgångar 705 685 518 192

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 6 2

Summa skulder 6 2

Fondförmögenhet 705 679 518 190

Summa eget kapital och skulder 705 685 518 192

Resultaträkning (tkr) 2017 2016
Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 19 498 24 712

Ränteintäkter 2 567 1 345

Räntekostnader och liknande resultatposter -227 1

Summa intäkter och värdeförändring 21 838 26 058

Kostnader

Räntekostnader och liknade resultatposter -116 -19

Övriga externa kostnader -593 -347

Summa kostnader -709 -366

Årets resultat 21 129 25 692
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Bokslut Aktiekonsortiet Spiran

Balansräkning (tkr) 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 043 085 946 553

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 1 043 085 946 553

Bankmedel och övriga likvida medel 10 556 779

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 18 35

Summa tillgångar 1 053 659 947 367

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 5 6

Summa skulder 5 6

Fondförmögenhet 1 053 653 947 361

Summa eget kapital och skulder 1 053 658 947 367

Resultaträkning (tkr) 2017 2016
Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 57 763 67 048

Ränteintäkter - -1

Utdelningar 35 788 32 892

Övriga finansiella intäkter 205 702

Summa intäkter och värdeförändring 93 756 100 641

Kostnader

Övriga finansiella kostnader -107 -104

Övriga kostnader -6 -7

Räntekostnader -36 -4

Summa kostnader -149 -115

Årets resultat 93 607 100 526
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Bokslut Aktiekonsortiet Äpplet

Balansräkning (tkr) 2017-12-31
Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 59 739

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 59 739

Bankmedel och övriga likvida medel 100

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

7 739

Summa tillgångar 67 578

Skulder

Övriga kortfristiga skulder 7 725

Summa skulder 7 725

Fondförmögenhet 59 853

Summa eget kapital och skulder 67 578

Resultaträkning (tkr) 2017
Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 3 695

Utdelningar 1 467

Övriga finansiella intäkter 73

Summa intäkter och värdeförändring 5 235

Kostnader

Övriga finansiella kostnader -63

Årets resultat 5 172
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Bokslut Aktiekonsortiet Kronan

Balansräkning (tkr) 2017-12-31
Tillgångar

Penningmarknadsinstrument 130 481

Summa finansiella instrument med positivt 
marknadsvärde 130 481

Bankmedel och övriga likvida medel 194

Summa tillgångar 130 675

Skulder

Fondförmögenhet 130 675

Summa eget kapital och skulder 130 675

Resultaträkning (tkr) 2017
Intäkter och värdeförändring

Värdeförändring på 
penningmarknadsinstrument 844

Ränteintäkter 135

Summa intäkter och värdeförändring 979

Kostnader

Övriga kostnader -105

Summa kostnader -105

Årets resultat 874
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1. Allmänna regler för konsortierna

1.1 Allmänt
Kammarkollegiet utför enligt uppdrag eller 
författning kapitalförvaltning för ett antal 
stiftelser och fonder. För att rationalisera 
förvaltningen har kollegiet bland annat bildat 
konsortier för aktier och andra aktierela-
terade fondpapper samt för räntebärande 
placeringar. Tillgångarna ägs gemensamt 
av de stiftelser och ägarna till de fonder som 
har investerat i konsortierna genom köp av 
andelar. Andelarna i varje konsortium är 
lika stora och medför lika rätt till den egen-
dom som ingår i konsortiet.
Konsortiernas beteckningar är Kammar-
kollegiets svenska aktiekonsortium (AKS), 
Kammarkollegiets aktiekonsortium Spiran 
(AKK), Kammarkollegiets aktiekonsortium 
Kronan (AKSM), Kammarkollegiets aktie-
indexkonsortium Äpplet (AKXL), Kammar-
kollegiets utländska aktieindexkonsortium 
(AKU), Kammarkollegiets aktieindex-
konsortium (AKX), Kammarkollegiets 
räntekonsortium (RK), Kammarkollegiets 
företagsobligationskonsortium (FOK), Kam-
markollegiets företagsobligationskonsorti-
um FRN (FOK FRN) och Kammarkollegiets 
stiftelsekonsortium GIVA.
Redovisningen för förvaltningen följer 
bokföringslagen (1999:1078). Boksluten för 
konsortierna revideras av externa revisorer.

1.2 Förvaltningen
Konsortierna är inga juridiska personer 
och har därför varken egna rättigheter 
eller skyldigheter. I stället är det kollegiet 
som företräder stiftelserna och ägarna till 
fonderna i deras egenskap av konsortiean-
delsägare i alla frågor som rör konsortier-
na. Kollegiet handlar vid förvaltningen i 
eget namn och anger därvid konsortiernas 
beteckningar.
Kollegiet har ett särskilt beslutsorgan för 

kapitalförvaltningen, fonddelegationen1.
Konsortiernas tillgångar förvaras i depå i 
bank.

1.3 Kapitalmarknadsdag
För information och meningsutbyte om 
konsortiernas förvaltning hålls årli-gen en 
kapitalmarknadsdag för andelsägarna i kon-
sortierna. Därutöver kan särskilt informa-
tionsmöte hållas när kollegiet så beslutar.
Skriftlig inbjudan till möte ska skickas till 
andelsägarna senast en månad före mötet.
För att få delta i möte ska andelsägare an-
mäla sig hos kollegiet.
På den årliga kapitalmarknadsdagen ska 
alltid följande ärenden förekomma
• redogörelse för konsortiernas förvalt-

ning och 
• frågor från närvarande andelsägare.

1.4 Andelsägarregister
Kollegiet ska föra register över konsortieandel-
sägarnas innehav av andelar i konsortierna.

1.5 Utdelning
Till andelsägarna ska för varje räkenskaps-
år delas ut den avkastning på kon-sortier-
nas medel, i form av utdelning, ränta och 
värdeökning på realiserade diskonterings-
instrument, som har tagits emot under 
räkenskapsåret.
Utdelningen fördelas mellan andelsägarna i 
förhållande till antalet andelar.
För konsortierna, förutom för stiftelsekon-
sortiet GIVA, är avstämningsdag för utdel-
ning den sista bankdagen under november 
månad. Utdelning ska ske under december 
månad.
GIVA har avstämningsdag för utdelning tre 
gånger per år, den 15 april, den 15 augusti 
och den 15 december. Om avstämningsda-
gen infaller på en dag som inte är bankdag 
är närmast föregående bankdag avstäm-

Regler för 
Kammarkollegiets konsortier

1 Se 12 § förordningen med instruktion (2007:824) för Kammarkollegiet.
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ningsdag. Utdelning ska ske inom två veck-
or från avstämningsdagen.

1.6 Konsortiernas och  
konsortieandelarnas värde

Värdet på varje konsortium beräknas genom 
att från tillgångarna (värdepapper, likvida 
medel och andra tillgångar inklusive upplu-
pen avkastning) dras av eventuella skulder.
Värdepapper som ingår i konsortierna vär-
deras med ledning av gällande marknads-
värde baserat på tillgängliga marknads-
uppgifter vid värderingstillfället. Värdering 
sker varje affärsdag baserat på slutkurser 
på den mark-nadsplats där respektive 
innehav handlas eller där slutkurser för 
referensdata noteras. Om ett konsortium 
har ett innehav i ett finansiellt instrument 
som värderas på basis av en marknad som 
är stängd ska marknadsvärdet baseras på 
marknadsdata för den senast öppna han-
delsdagen. För värdering i övrigt hänvisas 
till den värderingspolicy som gäller för hur 
olika finansiella instrument som ingår i 
konsortierna ska värderas2.
Revisionskostnader samt courtage och an-
dra kostnader för konsortiernas hantering 
av värdepapper betalas ur konsortierna.
Konsortierna belastas inte för övriga för-
valtningskostnader, utan sådana kostnader 
ingår i den särskilt debiterade ersättningen 
för kollegiets förvaltningsuppdrag.
Värdet av en konsortieandel är konsortiets 
värde delat med antalet utelöpande andelar.
Andelsvärdet beräknas efter kollegiets 
bestämmande minst en gång i veckan och 
meddelas på begäran.

1.7 Utgivning och inlösen av  
konsortieandelar

Begäran om utgivning eller inlösen ska 
göras skriftligt hos Kammarkollegiet.
För utgivning och inlösen av andelar i 
konsortierna, förutom det utländska aktie-
indexkonsortiet, gäller att om begäran har 
kommit till kollegiet på en bankdag före kl. 
14.00 fastställs utgivnings-/inlösenspriset 

för andelar vid slutet av den dagen. Om 
begäran har kommit in på en dag som inte 
är bankdag, eller efter kl. 14.00 en bankdag, 
fastställs priset vid slutet av nästa bankdag. 
För det utländska aktieindexkonsortiet gäl-
ler att begäran ska ha kommit till kollegiet 
före kl. 12.00 i stället för före kl. 14.00. 
Detta innebär att utgivning och inlösen av 
andelar i konsortierna alltid sker till okänd 
kurs. På dag som infaller före vissa helg-
dagar samt vissa andra dagar har kollegiet 
begränsat öppethållande. För sådana dagar 
med begränsat öppethållande gäller andra 
tidpunkter för när utgivning och inlösen kan 
verkställas. Minst en vecka i förväg till-
handahåller kollegiet efter begäran härom 
information om dag med begränsat öppet-
hållande.
Utgivningspris och inlösenspris för en kon-
sortieandel ska vara lika med det enligt fö-
regående paragraf fastställda andelsvärdet.
Likvid för utgivning ska vara kollegiet till-
handa på utgivningsdagen.
Sedan kollegiet fastställt priset för inlösen 
sker likvid normalt inom två bankdagar 
därefter.
Måste likvida medel för inlösen skaffas ge-
nom försäljning av värdepapper, ska sådan 
försäljning ske så snart som möjligt, dock 
utan att missgynna övriga andelsägare. I 
så fall sker likvid för inlösta andelar när 
konsortiet fått likvid för värdepappersför-
säljningen.
Kollegiet ska skriftligen underrätta berörd 
andelsägare om verkställd utgivning och 
inlösen av andelar.

1.7.1 Särskilt för utgivning av andelar i 
stiftelsekonsortiet GIVA

För GIVA gäller, till skillnad från övriga kon-
sortier, att utgivning av nya andelar endast 
kan ske på avstämningsdagarna för utdel-
ning, dvs. tre gånger per år (jfr punkt 1.5).  
Begäran om utgivning av andelar ska ha 
kommit in till kollegiet före kl. 14.00 på 
respektive avstämningsdag för att kunna 
genomföras per den dagen och utgivnings-

2 Fastställd 2016-09-12, fonddelegationens protokoll 2016:7



62 Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2017

priset fastställs vid slutet av den dagen. I 
övrigt gäller för begäran om utgivning och 
inlösen av andelar det som anges för kon-
sortierna i punkt 1.7. Inlösen kan således 
genomföras varje bankdag.

1.8 Räkenskapsår
Räkenskapsår för konsortierna är kalender-
året.

1.9 Verksamhetsberättelse  
och kvartalsrapport

För varje räkenskapsår ska kollegiet se-
nast fyra månader efter räkenskapsårets 
utgång avge verksamhetsberättelse för 
förvaltningen. Kollegiet upprättar dessut-
om kvartalsrapport för konsortierna den 31 
mars, den 30 juni, den 30 september och den 
31 december. Verksamhetsberättelsen och 
kvartals-rapporterna ska skickas till andel-
sägarna så snart det kan ske.

1.10 Ändring av regler för  
          Kammarkollegiets  
          konsortier

Ändring av reglerna beslutas av Kollegiet3.

2. Placeringsregler för  
aktiekonsortierna

Kammarkollegiet ska se till att de förval-
tade medlen placeras så att kraven på god 
avkastning och riskspridning tillgodoses4. 
Kapitalet ska placeras på följande sätt5:

1. fordringar hos bank eller andra ränte-
bärande placeringar inom ramen för förord-
ningen när det gäller konsortiets likvida 
medel,
2. sådana aktier, förlagsbevis, konvertibler 
och teckningsoptioner som är inregistrera-
de vid en reglerad marknad i Sverige eller 
andra, med hänsyn till sin art och till den 
säkerhet de erbjuder, jämförliga svenska 
finansiella instrument, och
3. andelar i värdepappersfonder som avses 
i lagen (2004:46) om värdepappersfonder och 
fondföretag som avses i 1 kap. 7 § samma 
lag, med fullständig inriktning på aktiepla-

ceringar, eller andra, med hänsyn till sin art 
och till den säkerhet de erbjuder, jämförliga 
svenska finansiella instrument.
I syfte att effektivisera förvaltningen av till-
gångarna får derivatinstrument användas. 
De underliggande tillgångarna för dessa 
instrument ska i så fall utgöras av eller hän-
föra sig till tillgångar av det slag som avses 
i andra stycket, finansiella index, räntesat-
ser, växelkurser eller utländska valutor.
Kammarkollegiet får använda sådana 
derivatinstrument enligt tredje stycket som 
handlas direkt mellan parterna under de 
förutsättningar som anges i 5 kap. 12 § an-
dra stycket lagen om värdepappersfonder.
Av det totala marknadsvärdet för sådana 
finansiella instrument som anges i andra 
stycket 2 och 3 samt tredje stycket får
• högst 10 procent utgöras av instrument 

som anges i andra stycket 2 och mot-
svarande instrument som utgör under-
liggande tillgång i derivatinstrument 
enligt tredje stycket, som har utfärdats 
av en och samma emittent, och

• högst 20 procent utgöras av andelar som 
avses i andra stycket 3 i en och samma 
fond eller ett och samma fondföretag6.

Placering av tillgångar som ingår i konsorti-
erna får, tillsammans med övriga tillgångar 
som förvaltas av kollegiet och som omfattas 
av förordningen (1987:778) om placering av 
fondmedel under Kammarkollegiets förvalt-
ning, till högst 5 procent av röstvärdet för 
samtliga aktier ske i ett och samma aktie-
bolag7.
Kollegiet ska inte låna pengar för att finan-
siera placeringsverksamheten.
För placeringar i konsortierna, förutom 
aktiekonsortierna Spiran, Kronan och 
Äpplet, gäller Kapitalförvaltningens policy 
för ansvarsfulla investeringar8. För företag 
verksamma i Sverige krävs vidare att de 
följer svensk lag.
Enligt policyn för ansvarsfulla investering-
ar gäller bland annat att placeringar ska 
göras endast i företag som enligt kollegiets 

3 Kammarkollegiets fonddelegation.
4 Jfr SFS 1987:778, 2§
5 Jfr SFS 1987:778, 3§
6 Jfr SFS 1987:778, 4§

7 Jfr SFS 1987:778, 5§
8 Fastställda 2016-11-24, fonddelegationens 
  protokoll 2016:9
9 Senast uppdaterade av Svenska kyrkans  
  Kyrkostyrelse 2016-12-15
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bedömning följer kraven i de internationella 
konventioner för miljö, mänskliga rättighe-
ter, arbetsrätt och antikorruption samt för 
humanitär rätt som Sverige har underteck-
nat. I policyn finns också begränsningar av 
hur stor del av ett bolags omsättning som 
högst får avse alkohol, spel, tobak, vapen 
och distribution av pornografi (5 %) samt 
produktion av pornografi (0 %). 
För placeringar i aktiekonsortierna Spiran, 
Kronan och Äpplet gäller de etiska place-
ringsregler som fastställs i Finanspolicyn 
för Svenska kyrkans nationella nivå9.
I övrigt gäller de ytterligare bestämmelser 
för hantering av finansiella risker i konsor-
tiet, som kollegiet fastställt för varje tillfälle.

3. Placeringsregler för  
räntekonsortierna

Kammarkollegiet ska se till att de förval-
tade medlen placeras så att kraven på god 
avkastning och riskspridning tillgodoses10.
Kapitalet ska placeras på följande sätt 11 :

1. fordringar hos Riksbanken eller Riks-
gäldskontoret, eller bankföretag som driver 
verksamhet i Sverige,
2. skuldförbindelser med låg kreditrisk, 
vilka har utfärdats av emittent med hemvist 
i ett land som är medlem i Organisationen 
för ekonomiskt sam-arbete och utveckling 
(OECD),
3. andelar i värdepappersfonder som avses 
i lagen (2004:46) om värdepappersfonder och 
fondföretag som avses i 1 kap. 7 § samma lag 
eller andra, med hänsyn till sin art och till 
den säkerhet de erbjuder, jämförliga svenska 
finansiella instrument.
I syfte att effektivisera förvaltningen av till-
gångarna får derivatinstrument användas. 
De underliggande tillgångarna för dessa 
instrument ska i så fall utgöras av eller hän-
föra sig till tillgångar av det slag som avses 
i andra stycket, finansiella index, räntesat-
ser, växelkurser eller utländska valutor.
Kammarkollegiet får använda sådana 
derivatinstrument enligt tredje stycket som 

handlas direkt mellan parterna under de 
förutsättningar som anges i 5 kap. 12 § an-
dra stycket lagen om värdepappersfonder.
Av det totala marknadsvärdet för sådana 
finansiella instrument som anges i andra 
stycket får högst 20 procent utgöras av 
andelar som avses i andra stycket 3 i en och 
samma fond eller ett och samma fondföre-
tag12.
Kollegiet ska inte låna pengar för att finan-
siera placeringsverksamheten.
För placeringar i räntekonsortiet och före-
tagsobligationskonsortiet FRN gäller Ka-
pitalförvaltningens policy för ansvarsfulla 
investeringar13. För låntagare verksamma i 
Sverige krävs vidare att de följer svensk lag.
Enligt policyn för ansvarsfulla investering-
ar gäller bl.a. att placeringar ska göras 
endast hos låntagare som enligt kollegiets 
bedömning följer kraven i de internationella 
konventioner för miljö, mänskliga rättighe-
ter, arbetsrätt och antikorruption samt för 
humanitär rätt som Sverige har underteck-
nat. I policyn finns också begränsningar av 
hur stor del av en låntagares omsättning som 
högst får avse alkohol, spel, tobak, vapen och 
distribution av pornografi (5 %) samt produk-
tion av pornografi (0 %).
För placeringar i företagsobligationskonsor-
tiet gäller de etiska placeringsregler som 
fastställs i Finanspolicyn för Svenska kyr-
kans nationella nivå14.
I övrigt gäller de ytterligare bestämmelser 
för hantering av finansiella risker i konsor-
tiet, som kollegiet fastställt för varje tillfälle.

4. Placeringsregler för  
stiftelsekonsortiet GIVA

Stiftelsekonsortiet GIVA innehåller såväl 
aktier som räntebärande värdepapper. För 
respektive tillgångsslag gäller placerings-
reglerna i punkterna 2 och 3.
För placeringar i GIVA gäller de etiska pla-
ceringsregler som fastställs i Finanspolicyn 
för Svenska kyrkans nationella nivå15.

10 Jfr SFS 1987:778, 2§
11 Jfr SFS 1987:778, 3§
12 Jfr SFS 1987:778, 4§
13 Fastställda 2016-11-24, fonddelegationens 
    protokoll 2016:9

14 Senast uppdaterade av Svenska kyrkans  
    Kyrkostyrelse 2016-12-15
15 Senast uppdaterade av Svenska kyrkans  
    Kyrkostyrelse 2016-12-15
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Granskningsintyg

Granskningsrapport för 201716

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för Svenska aktiekonsortiet, vilka består av 
balansräkningen per den 31 december 2017 och resultaträkningen, en sammanfattning av 
betydelsefulla redovisningsprinciper samt andra upplysningar. De finansiella rapporterna 
har upprättats av Kammarkollegiet på grundval av Regler för Kammarkollegiets konsortier.

Generaldirektörens ansvar för de finansiella rapporterna
Det är generaldirektören som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bok-
föringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet och för den interna kontroll som 
generaldirektören bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att göra ett uttalande om dessa finansiella rapporter på grundval av vår re-
vision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing. Dessa standar-
der kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att rimligt 
försäkra oss om att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och 
annan information i de finansiella rapporterna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella 
rapporterna, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur företaget upprättar de finansiella rapporterna för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i företagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis-
ningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i de finansiella 
rapporterna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsen-
liga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning ger de finansiella rapporterna en i alla väsentliga avseenden rättvi-
sande bild av Svenska aktiekonsortiets finansiella ställning per den 31 december 2017 och 
av dess finansiella resultat för året, enligt bokföringslagen.

Stockholm maj 2018 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ian Charoub

Auktoriserad revisor

16 Samtliga konsortier har granskats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Uttalandet är identiskt 
för alla intyg.
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