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Utmanande omvärld
Under 2018 kastade finansmarknaderna oss mellan hopp och 
förtvivlan. I slutet av året var det pessimisterna med devisen 
”risk av” som hade övertaget. Det har helt klart varit ett utma-
nande år för oss alla. Allt hänger ihop ,och både ekonomiskt och 
geopolitiskt kvarstår det många stora utmaningar att bemästra. 
Men, och det är viktigt att ta med sig när det är vintermörkt ut-
anför fönstret i mångdubbel bemärkelse, det kan svänga snabbt. 
På Spiltan Fonder tar vi självklart intryck av marknadsstämningar 
men vi har sedan start 2002 valt att, och kommer fortsatt att, 
fokusera på det vi kan påverka själva, att välja rätt bolag att in-
vestera i. Det har över tid visat sig vara en framgångsrik strategi. 
Som fondsparare är det på samma sätt lika viktigt att fokusera på 
det du själv kan påverka, att välja fonder utifrån din egen riskvil-
lighet, då den valda risknivån över tid avgör möjlig avkastning. 
Givet att du har gjort ett välgrundat och medvetet val av bolag 
eller fond att spara i är det centralt att helt enkelt våga lita på det 
beslut du har tagit. Det kallar vi på Spiltan Fonder att ha ekono-
miskt självförtroende.
Vi erbjuder fonder i olika riskklasser och såväl ränte- som aktie-
fonder. Tänk på att du kan kombinera våra fonder för att bygga 
din egen fondportfölj utifrån vilken risk du vill ta i ditt sparande. 
Sunt förnuft och ekonomiskt självförtroende räcker långt. Enkelt 
är effektivt.
Välkomna alla nya andelsägare och ett stort tack till er al la som 
redan sparar med oss!

Årsberättelse 2018
I denna årsberättelse kan du läsa fondernas räkenskaper 
för 2018. På hemsidan finns kvartalsrapporter och 
helårsrapport för fonderna, andra dokument som rör fonder 
och fonbolaget samt aktuella nyheter. Som vi tidigare 
informerat om har vi under hösten uppgraderat vårt digitala 
direktkundserbjudande. Vi är glada över att nu även kunna 
erbjuda sparformen ISK vilket efterfrågats av många.

Nya utmärkelser
Även i år har vi erhållit ett antal utmärkelser. I b örjan på 2018 
utsåg Privata Affärer oss för andra gången till Årets Fondbolag. 
Dessutom röstades Spiltan Aktiefond Investmentbolag fram till 
Läsarnas Favorit. Spiltan Aktiefond Stabil erhöll Morningstarut-
märkelsen Best Swedish Large Cap Equity. Årets och tidigare års 
utmärkelser är för oss kvitton på att vårt hårda arbete ger resul-
tat. Det är ett stort erkännande att fondbolaget lyfts fram liksom 
enskilda fonder. Givetvis är alla utmärkelser glädjande men vi 
slår oss inte till ro. Istället sporrar förtroendet oss i vårt fortsatta 
arbete för att skapa god avkastning åt alla våra andelsägare.

Tack för förtroendet
Avslutningsvis vill vi tacka för förtroendet vi får från våra spa-
rare. Ingen kan garantera något för framtiden, däremot kan vi 
garantera att vi gör allt vi kan för att samtliga av våra fonder skall 
ge en långsiktigt god avkastning. 

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss på 
fonder@spiltan.se eller 08-545 813 40.
Med vänliga hälsningar och en önskan om ett framgångsrikt 
2019.

Utdrag från utskick till andelsägarna
för helåret 2018. Utsänt januari 2019.

Under 2017 utsågs Spiltan Fonder till Årets Fondbolag av tidningen Privata Affärer. Dessut-
om utsågs Spiltan Aktiefond Dalarna till Årets Småbolagsfond och Spiltan Aktiefond Invest-
mentbolag till Läsarnas Favorit.



Årsberättelse för 

Spiltan Aktiefond Dalarna 
515602-1577 

Perioden 

2018-01-01 - 2018-12-31 



Spiltan Aktiefond Dalarna 

515602-1577 

Förvaltningsberättelse 

1 

Styrelsen och verkställande direktören för Spiltan Fonder AB, 556614-2906, får härmed avge årsberättelse för 

perioden 2018-01-01 - 2018-12-31 avseende Spiltan Aktiefond Dalarna, 515602-1577. 

Allmänt om verksamheten 

Placeringsinriktning 

Spiltan Aktiefond Dalarna är en aktivt förvaltad aktiefond, i vilken placeringar görs oberoende av storlek på 

företag och bransch. Målsättningen är att till relativt stor del placera i företag med säte eller fasta driftsställen 

i Dalarna för att främja kapitalförsörjning och utveckling av företag i Dalaregionen. Stor tonvikt läggs på 

analysen och bedömningen av det enskilda företagets affärside, företagsledning och långsiktiga 

framtidsutsikter. Fonden är helt oberoende av olika indexvikter. 

Fondens medel skall vara placerade i överlåtbara värdepapper, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. 

Minst 90% av fondens tillgångar skall placeras i överlåtbara värdepapper som är utgivna av emittenter med 

säte i Sverige. 

Det övergripande målet för fonden är att uppnå en värdeutveckling, som över tiden är högre än motsvarande 

för Stockholmsbörsens index OMXS. 

Fondens utveckling 

Fondförmögenheten har ökat från 165,66 miljoner kronor vid årets början till 184,29 miljoner kronor vid årets 

slut. Nettot av in- och utflöde i fonden under året var ett inflöde om 25,18 miljoner kronor. 

Fondens andelsvärde sjönk under året med 3,73 procent. 

Kommentar till resultatet 

Under 2018 sjönk Spiltan Aktiefond Dalarna med 3, 73 % i en turbulent marknad. Under året kastade 

finansmarknaderna oss mellan hopp och förtvivlan. I slutet av året var det pessimisterna med devisen "risk av" 

som hade övertaget. Det har helt klart varit ett utmanande år för oss alla. Allt hänger ihop - och både 

ekonomiskt och geopolitiskt kvarstår det många stora utmaningar att bemästra. På Spiltan Fonder tar vi 

självklart intryck av marknadsstämningar men vi har sedan start 2002 valt att och kommer fortsatt att fokusera 

på det vi kan påverka själva - det vill säga att välja rätt bolag att investera i. Det har över tid visat sig vara en 

framgångsrik strategi i aktiemarknaden och i räntemarknaden. 

Fondens fem största innehav 

Bahnhof B 6,3 % 

Diös Fastigheter AB 6,3 % 

NP3 Fastigheter ABB 6,2 % 

ABB 6,0 % 

Boliden 5,7 % 
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Ersättningar för räkenskapsåret 2018 

 

Bolaget har under räkenskapsåret (2018) haft 21 anställda som har erhållit fast ersättning och av 

dessa har 17 anställda erhållit rörlig ersättning. Det totala ersättningsbeloppet, till de anställda, 

är 14 048 252 kr, där den fasta delen utgör 10 488 857 kr och den rörliga delen 3 559 395 kr. 

9 anställda går under benämningen särskilt reglerad personal och ersättningarna till dessa 
personer redovisas i matrisen nedan. 

För räkenskapsåret 2018 finns det inga avgångsvederlag eller garanterade rörliga ersättningar till 

anställda. Riktlinjerna för ersättningar till anställda har uppdaterats under 2018 för att anpassas 

till gällande regelverk. 

 

För räkenskapsåret 2018 Antal 

personer 

Utbetald fast 

ersättning  

2018 

Utbetald rörlig 

ersättning  

2018 

Verkställande ledning 4 2 837 270 993 720 

Anställda i ledande strategiska befattningar 0 0 0 

Anställda med ansvar för kontrollfunktioner 0 0 0 

Risktagare 5 3 490 070  912 575 

Anställda vars totala ersättning uppgår till, eller 

överstiger, den totala ersättningen till någon i den 

verkställande ledningen 

0 0 0 

 

Bolagets principer för beräkning av rörliga ersättningar 

 

Styrelsens grundföresats med ett system med rörliga ersättningar är att systemet ska understödja 

Bolagets och fondernas gemensamma värdegrund där långsiktighet och stabilitet är viktiga ledord 

tillsammans med riskkontroll och regelefterlevnad. Bolagets resultat är korrelerat både med 

förvaltningsutfallet avseende Bolagets fonder, och med förmågan att attrahera nya investeringar 

i Bolagets fonder. Med denna utgångspunkt har styrelsen dragit följande slutsatser. 

 

Bolaget ska basera den rörliga ersättningen till särskilt reglerad personal på en sammanvägd 

bedömning av den anställdes resultat, den berörda affärsenhetens eller den berörda 

värdepappersfondens resultat och risker samt Bolagets totala resultat. Vid bedömningen av den 



anställdes resultat ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas. De finansiella och 

icke-finansiella kriterier som Bolaget lägger till grund för beslut om ersättning ska specificeras och 

dokumenteras.  

 

Bolaget grundar möjligheten till rörlig ersättning på följande kriterier: 

 Bolagets resultat, Bolaget ska alltid ha ett eget kapital efter utbetalning av rörlig 

ersättning som är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt 

följande redogörelse: Beräkning av rörlig ersättning ska vara försvarlig med hänsyn till de 

krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, 

bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

 Efterlevnad av interna och externa regelverk.  

 Den anställdes bidrag till Bolagets intjäningsförmåga. 

 

Bolagets bedömning av resultat som ligger till grund för beräkning av rörlig ersättning, ska baseras 

på riskjusterade vinstmått. Såväl nuvarande som framtida risker ska beaktas. Om Bolaget 

använder sig av subjektiva bedömningar för justering av resultat utifrån risk, ska de överväganden 

som ligger till grund för justeringen vara väl avvägda och dokumenterade. Bolagets 

resultatbedömning ska göras i ett flerårigt perspektiv anpassat till den innehavsperiod som 

rekommenderas investerarna i de värdepappersfonder som förvaltas av Bolaget. Bedömningen 

ska baseras på värdepappersfondernas långsiktigt hållbara resultat och dess investeringsrisker.  
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