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Styrelsen och verkstallande direktoren for Mangold Fondkommission AS org.nr 556585-1267, med
sate i Stockholm, far harmed avge arsredovisning for 2008.

Allmant om verksamheten for moderbolaget sammanfaller fullt ut med allmant om verksamheten for
koncernen. Se avsnitt nedan rorande allmant om verksamheten for koncernen.

De vasentliga handelserna for moderbolaget sammanfaller fullt ut med de vasentliga handelserna for
koncernen. Se avsnitt nedan rorande Vasentliga handelser for koncernen.

Den tilltagande oron pa den finansiella marknaden fran mitten av 2007, har under 2008 overgatt i
fullskalig lagkonjunktur, vilket slag it hart mot verksamheten som helhet. Moderbolagets resultat har
utvecklats negativt, och resulterat i en forlust pa - 3,1 mkr. Moderbolagets egna kapital uppgar till
50,6 mkr och de likvida medlen uppgar till 8,1 mkr.

balanserad vinst
arets forlust
summa

4798286
-3100025
1 698261

MFK ar medlem pa Stockholmsborsen, OMX Nordic Exchange Stockholm, Nordic Growth Market,
AktieTorget samt i Svenska Fondhandlareforeningen. MFK star under Finansinspektionens tillsyn och
bedriver vardepappersrorelse enligt lagen (2007:528) om vardepappersmarknaden (VML) med stOd
av fOljande tiIIstand:
Mottagande och vidarebefordran av order i fraga om ett eller flera finansiella instrument (VML 2:1
p. 1)
Utforande av order avseende finansiella instrument pa kunders uppdrag (VML 2:1 p. 2)
Handel med finansiella instrument fOr egen rakning (VML 2:1 p. 3)
Diskretionar portfoljforvaltning avseende finansiella instrument (VML 2:1 p.4)
Investeringsradgivning till kund avseende finansiella instrument (VML 2:1 p. 5)
Garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett
fast atagande (VML 2:1 p. 6)
Placering av finansiella instrument utan fast atagande (VML 2:1 p. 7)
Forvara finansiella instrument for kunders rakning och ta emot medel med redovisningsskyldighet
(VML 2:2 p. 1)
Lamna kunder kredit for att kunden, genom vardepappersbolaget, skall kunna genomfOra en
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transaktion i ett eller flera finansiella instrument (VML 2:2 p. 2)
Lamna rad till foretag om kapitalstruktur, foretagsstrategi och liknande fragor samt lamna rad och
utfora tjanster vid fusioner och fOretagsuppkop (VML 2:2 p. 3)
Utfora tjanster i sam band med garantigivning avseende finansiella instrument (VML 2:2 p. 6)
Annan sidoverksamhet for att agera som Certified Adviser for bolag vars aktier ar upptagna till
handel pa First North (VML 2:3 forsta stycket)
ForsakringsfOrmedling enligt lagen om forsakringsformedling
Koncernens verksamhet ar organiserad i fOljande affarsomraden:
Aktiehandel (MFK)
Corporate finance (MFK)
Emissionstjanster (MFK)
Kapitalforvaltning (MFK+SP)
Trading (MFK)

Radgivare till Caperio AS i samband med bolagets listning pa First North genom ett s.k. omvant
fOrvarv av Enlight International AS (publ)
Radgivare till Caperio Holding AS (publ) i sam band med bolagets forvarv av Crux AS
Emissionsinstitut till Deccan Value Advisors Fund L.P. i bolagets budpliktsbud pa ISS AS (publ)
Radgivare till NGS Group AS (publ) i sam band med bolagets forvarv av Resurs Care AS
Radgivare till Runaware AS (publ) i sam band med bolagets listning och nyemission
Radgivare till FormPipe Software AS (pub I) i sam band med bolagets incitamentsprogram
Emissionsinstitut till Tilgin AS (publ) i bolagets foretradesemission
.
Radgivare till NGS Group AS (publ) i sam band med bolagets riktade konvertibelemission
Inom affarsomradet Trading har antalet Likviditetsgarantiuppdrag
26 till 35 bolag.

under aret okat med 35 procent fran

Affarsomradet Aktiehandel har under aret expanderat kraftigt och har nu cirka 600 depakunder.
Implementeringen ar nu klar for den elektroniska handelsapplikationen The Online Trader, ett
avancerat informations- och handelssystem for att i realtid folja en rad olika borser och utfora
orderlaggning varlden over. Tjansten erbjuds privata och institutionella investerare.
I april tecknade Mangold avtal om forvarv av Seniorplanering AS. Den forvarvade verksamheten blir
basen i Mangolds affarsomrade Kapitalforvaltning som erbjuder kvalificerad och oberoende
fOrmogenhetsforvaltning baserade pa strukturerade produkter, fonder och aktier med fokus pa
riskkontroll och god riskjusterad avkastningspotential. KapitalfOrvaltningen riktar huvudsakligen in sig
mot institutioner, entreprenorer, kapitalstarka seniorer samt stiftelser och International Clients.
Med anledning av finansmarknadens kraftiga recession har Mangold under det andra halvaret initierat
ett besparingsprogram i syfte att avsevart sanka kostnaderna.
Den interna uppfoljningen och kontrollen har under aret forstarkts pa flera olika satt, rekrytering av ny
CFO och Risk Manager. Dels har intern a regler och rutiner omarbetats och utokats och utbildning for
personalen har hallits avseende dessa.

Den tilltagande oron pa den finansiella marknaden fran mitten av 2007, har under 2008 overgatt i
fullskalig lagkonjunktur, vilket slag it hart mot verksamheten som helhet. Efterfragan pa koncernens
tjanster har minskat vilket genomgaende satt sina spar i saval omsattning som resultat. Rorelsens
provisionsintakter uppgick till 29,8 (41,3) mkr, vilket ar en minskning med 28 procent gentemot
foregaende ar. Med anledning av marknadsutvecklingen har koncernen under aret iklatt en mer
kostnadseffektiv och marknadsanpassad organisation som annu inte natt full effekt. Koncernen
redovisar ett resultat fore skatt om -4,9 (8,8) mkr vilket ar en avsevard forsamring jamfOrt med
foregaende ar.
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Kapitalbasen i koncernen uppgar till 28,3 (20,3) mkr vilket ar en forbattring med 39 procent mot
foregaende ar. Da koncernen inte har nagon direkt kreditexponering, belastas inte foretaget av nagra
kreditforluster varda att namna i sammanhanget. Antalet kunder och depaer har okat under det
senaste kvartalet och initiativ har tagits for att ytterligare utbka kundbasen inom framfor allt
affarsomradena Aktiehandel och Kapitalforvaltning. Aktiviteten hos Corporate Finance-avdelningen ar
for narvarande mycket hog med flera nya uppdrag. Med den storre bulken av kostnadsbesparingar att
invanta och en skalbarhet i affarsmodellen star verksamheten rustad for att komma starkta ur den
pagaende lagkonjunkturen, under forutsattning att marknadsklimatet inte forvarras ytterligare.
Aktiehandel
Affarsomradet Aktiehandel etablerades under borjan av 2008 och fokuserar pa att erbjuda
transaktionsintensiva privatpersoner samt mindre till medelstora institutionella placerare en
makleriplattform som bygger pa telefonhandel och DMA (Direct Market Access) genom Mangold
Trader (InFront) till ett konkurrenskraftigt courtage. Affarsomradet har i dag en bra bas att bygga
vidare utifran for att langsiktigt kunna vara ett alternativ for malgrupperna. Aktiehandeln skall aven
nyttja den kontaktyta Mangold har for att vara behjalplig med att hitta kopare och saljare av storre
aktieposter i mindre borsnoterade bolag. Under aret har man visat pa framgang som motpart for
handel i svenska aktier och derivat. Utmaningen framgent ar att bredda den palletten till att innehalla
fler marknadskopplingar och inlaning. Antal depaer uppgick vid periodens slut till 586 (20).

Corporate Finance
Affarsomradet Corporate Finance erbjuder kvalificerad finansiell radgivning med fokus pa sma och
medelstora marknadsnoterade bolag. Affarsomradet hanterar alia typer av transaktioner over alia
sektorer, framst mot den svenska marknaden. Exempel pa tjanster innefattar borsintroduktioner,
publika erbjudanden, forvarv, samgaenden och avyttringar (M&A) samt finansiell radgivning i
sam band med agar-, kapitalstruktur- och strategifragor. Affarsomradets strategi ar att kunderna ska
uppleva MFK som tillganglig, okomplicerad och proaktiv. Mervarde skapas framst genom formagan
att bygga starka kundrelationer med befintliga kunder i takt med en aktiv saljfokus mot nya affarer
med nya kunder.
Det fbrsta halvaret i Corporate Finance-verksamheten fortsatte i Iinje med den laga aktivitet som
praglade affarsomradet i slutet av foregaende ar, framst pa grund av en avsevart minskad aktivitet i
den befintliga kundstocken med anledning av den tilltagande oron pa aktiemarknaden. I slutet av
varen tiIItog aktiviteten med initiering av ett antal transaktioner dar MFK agerade som finansiell
radgivare. Rorelseintakterna under aret uppgick till 9,4 (28,5) mkr, en forsamring gentemot forra aret
med 67 procent. Efterfragan pa Corporate Finance-tjanster fortsatte att oka under det andra halvaret
och affarstrycket var vid arsskiftet mycket hogt, aven om transaktionerna mer an foregaende ar
praglas av storre utmaningar. Forsaljningsfokus inom affarsomradet pagar alltjamt, da framst mot
tjanster relaterade till finansiell radgivning, som fortsatt star for den storsta andelen av koncernens
intakter, men aven i fraga om korsforsaljning for tjanster inom organisationens ovriga affarsomraden
for att oka andelen aterkommande intakter, som till exempellikviditetsgarantiuppdrag
for Trading och
nya depakunder till Aktiehandel. Detta for att framgent framja en mindre konjunkturkanslig intaktsmix.
Under affarsomradet for Corporate Finance innefattas aven atagandet som Certified Adviser pa First
North. First North ar en alternativ marknadsplats som drivs av de olika borserna som ingar i
NASDAQIOMX. MFK ansvarade vid utgangen av aret for overvakningen av 25 bolag listade pa First
North och var darmed storsta Certified Adviser. En Certified Adviser ar forpliktigad att ge stbd och
sakerstalla att bolaget standigt kan uppfylla de krav som ar forknippade med att ha aktier listade for
handel pa First North. Dessutom ar Certified Adviser forpliktigad att kontinuerligt overvaka att bolaget
foljer reglerna for First North och for att rapportera eventuella avvikelser till NASDAQIOMX. En
Certified Adviser maste teckna ett avtal med NASDAQIOMX for att kunna agera som Certified
Adviser. NASDAQIOMX overvakar kontinuerligt handeln och kontrollerar aven att Certified Advisers
lever upp till sina ataganden.
Emissionstjanster
Affarsomradet Emissionstjanster levererar kvalitativ och saker hantering av vardepappers- och
likviditetshantering vid emissioner och erbjudanden. MFK bistar uppdragsgivaren med kvalificerad ~

/JI

L~
~

fJ/rr/J;

Mangold Fondkommission
556585-1267

AB

kompetens och radgivning under hela processen infbr och under en emission eller annan
bolagshandelse. Tjansterna innefattar allt fran legal hantering till arendehantering i VPC och erbjuds i
sam band med transaktioner sasom fbretradesemissioner, riktade nyemissioner, apportemissioner,
private placements, fbrvarvstransaktioner, teckningsoptions- och incitamentsprogram, aterkbp och
inlbsen av aktier samt vid anslutning av bolag till VPC. Affarsomradet konkurrerar inte genom att
prissatta sig lagt utan genom att utfbra transaktionen sa professionellt som mbjligt. Strategin fbr
Emissionstjanster ar att vara den basta leverantbren med den hbgsta kvaliteten pa dess tjanster.
Genom affarsomradet Emissionstjanster ar MFK ett av Sveriges ledande emissionsinstitut och
genomfbrde 88 (123) uppdrag under aret. Emissionstjanster har under 2008 haft ett samre affarsflbde
vilket ar ett resultat av det radande marknadsklimatet under aret. Rbrelseintakterna fbr 2008 uppgick
till 6,4 (9,4) mkr, en minskning med 32 procent jamfbrt med 2007.
Kapitalforvaltning
Kapitalfbrvaltningen utgbr koncernens nyaste affarsomrade, etablerat fbrsta april 2008 i omedelbart
sam band med fbrvarvet av (numera dotterbolaget) Seniorplanering AS. Kapitalfbrvaltningen erbjuder
sina kunder kvalificerad och oberoende fbrmbgenhetsfbrvaltning baserad pa strukturerade produkter,
fonder och aktier med fokus pa riskkontroll, aktiv bevakning och god riskjusterad avkastningspotential.
Kundbasen utgbrs primart av institutioner, stiftelser, entreprenbrer och kapitalstarka seniorer.
Geografiskt aterfinns huvuddelen av kunderna i Malardalen med undantag av vissa kunder som
aterfinns huvudsakligen i Storbritannien och respektive Ost- och Sydeuropa.
Kapitalfbrvaltningen har bver 400 kunder fbrdelade pa radgivande och diskretionara mandat. Under
de nio manaderna som Seniorplanering varit del av koncernen har affarsomradet positivt bidragit till
koncernens resultat. Under 2009 prognostiseras en accelererande tillvaxt, saval avseende resultat
som avseende marknadsandelar. Verksamheten kan komma att vaxa bade genom fbrvarv och
organiskt.
Trading
Affarsomradet Trading handlar med svenska aktier genom medlemskap pa Stockholmsbbrsen, OMX
Nordic Exchange Stockholm, Nordic Growth Market och AktieTorget samt med derivat genom
medlemskap pa NASDAQIOMX. MFKs Tradingverksamhet bestar av handel med finansiella
instrument i eget lager, handel med aktierna pa Mangoldlistan och av att agera Likviditetsgarant i
aktier som handlas pa Stockholmsbbrsen, First North, NGM och AktieTorget. MFK ar av
NASDAQIOMX certifierad Likviditetsgarant. En Likviditetsgarant knyts till handeln med ett noterat
bolags aktier i syfte att understbdja och garantera Iikviditeten i handeln. Tjansten utfbrs genom att
likviditetsgaranten (MFK) sakerstaller en specifik spread, alltsa skillnaden mellan kbp- och saljkurs,
samtidigt som likviditet tillfbrs i orderboken genom en garanterad minimivolym aktier pa kbp- och
saljsidan. Den huvudsakliga strategin innefattar att bka antalet likviditetsgarantiataganden fbr att
diversifiera bort den bolagsspecifika risken i portfbljen av likviditetsgarantibolag.
Trading genomfbrde under 2008 i genomsnitt 5941 transaktioner per manad. Antal avtal inom
likviditetsgaranti bkade under aret med 35 procent fran 26 till 35 uppdrag. Likviditetsgarantitjansten
har sedan den initierades i bbrjan av 2006 bkat kraftigt och har finns utrymme och fbrvantan om
fortsatt tillstrbmning genom korsfbrsaljning fran Corporate Finance och Emissionstjanster. Vid arets
slut handlades sju (sex) bolag pa Mangoldlistan. Rbrelseintakterna under aret uppgick till 5,8 (2,2)
mkr, en fbrbattring gentemot fbrra aret om 164 procent.

Kostnaderna fbr koncernen under 2008 uppgick till 36,7 (33,3) mkr, vilket ger ett KlI-tal om 116
procent beraknat pa koncernens intakter om 31,8 mkr.

Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2008 till 49,7 (23,2) mkr och Iikvida medel
uppgick till 10,3 (17,8) mkr. Koncernen har harigenom en tillfredsstallande Iikviditet och har fbr
narvarande inget kapitalbehov eller nagra banklan.
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2008 har varit ett ar som kannetecknats av en finansmarknad i kris med stor turbulens och tilltagande
oro. Det rader stor osakerhet i hur utvecklingen kommer fortskrida, aven om indikationer pa en mer
halsosam struktur borjar ta form. Med detta i atanke ser aven nastkommande ar ut att bli en stor
utmaning. Strategin for att maxim era aktieagarnas avkastning ar att vaxa med lonsamhet. Just
lonsamheten kommer fortsatt att vara i fokus aven 2009. Koncernen skall kontinuerligt utforska nya
affarsmojligheter och utveckla innovativa finansiella losningar for att skapa mervarde at kunderna
samt overtraffa deras forvantningar.
Verksamheten for Corporate Finance ar konjunkturkanslig och med gallande marknadslage kravs
kreativitet och flexibilitet i organisationen for att hitta innovativa losningar anpassade till de nya
forhallandena. Forsaljningsorganisationen skall fortsatt slipas for att hitta nya snabbt vaxande kunder
men aven for att etablera ytterligare affarer med befintliga kunder. Detta i kombination med en
intensifierad korsfOrsaljning av de ovriga affarsomradenas tjanster och produkter fran bade Corporate
Finance och Emissionstjanster.
Koncernens affarsmodell har kravt stora investeringar inom framforallt utvecklingen av Aktiehandel
men aven inom Trading och etableringen av Kapitalforvaltningen som nu ger skalbarhet at
verksamheten vilket ar en styrka infor framtiden. Forhoppningen ar att uppna hogre effektivitet i
plattformen, dar kostnaderna med anledning av besparingsprogram skall reduceras ytterligare, och fa
en storre utvaxling i verksamheten saval organiskt som genom forvarv. Koncernen har langtgaende
diskussioner med identifierade kandidater.
For att minska risken i verksamheten skall ett flertal insatser fortlopa. En viktig del innefattar har det
langsiktiga arbetet med att oka andelen aterkommande intakter, dels genom att utoka antalet
likviditetsgarantiataganden, Mangoldliste-ataganden, Certified Adviser-ataganden, samt dels genom
den forvantade expansionen av depakunder inom Aktiehandel.
Under 2009 kommer saledes arbetet med att befasta MFKs position som den ledande
fondkommissionaren specialiserad mot sma och medelstora marknadsnoterade bolag att fortsatta.
Med okade kostnadsbesparingar och ett lugnare marknadsklimat ar ambitionen att saval omsattning
som resultat under 2009 skall overtraffa 2008.

Riskhantering och riskkontroll
Som en naturlig del i verksamheten exponeras koncernen mot olika typer av risker. Styrelsen for MFK
har i enlighet med Finansinspektionens foreskrifter om vardepappersrorelse faststallt riktlinjer och
rutiner for riskhantering i syfte att identifiera de risker som finns i verksamheten. Varje
affarsomradesansvarig ansvarar for kontroll och uppfoljning av risker inom sitt omrade samt for att
rapportera till den centra It ansvarige for riskkontroll. I varje enskild situation skall riskerna identifieras,
kvantifieras, hanteras och dokumenteras. Centra It ansvarig for riskkontroll ar Risk Manager i samrad
med regeJansvarig som ansvarar for att instruktionerna ar aktuella och lampliga, att informera
styrelsen och ovriga ledningen samt kontrollera de anstalldas tillampning av instruktionerna. Den
centralt ansvarige uppdrar at regelansvarig person att lopande utvardera och uppdatera
instruktionerna samt att genomfora analyser av koncernens risksituation. Instruktionerna for
riskhantering sker fOr att uppratthalla ett gott anseende som aktor pa den svenska
vardepappersmarknaden. Darutover granskar internrevisorn MFKs verksamhet lopande. I ovrigt foljer
koncernen Svenska Fondhandlareforeningens rekommendationer, till exempel betraffande anstalldas
vardepappersaffarer.
Risker
Den overgripande risk som Jigger utanfor styrelsens kontroll bestar i att koncernens intakter reduceras
beroende pa att aktivitetsnivan pa primarmarknaden reduceras over en langre period, nagot som
delvls or korrelera' med ell generell' daligt borskllmat I Sverlge.
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Marknadsrisk utgors av risken for forlust till foljd av forandringar i aktiekurser och rantor. For
koncernen uppstar marknadsrisken framst genom handel i eget lager i spekulativt syfte, i atagandet
som Iikviditetsgarant samt genom arbitragehandel. Koncernen tar endast i undantagsfall positioner
fbr att underlatta kundernas affarer. Risk Manager hanterar de dagliga marknadsriskerna genom att
lopande overvaka koncernens olika exponeringar for att sakerstalla att faststallda limiter inte
overskrids. Riskhanteringssystem, aRC Software, anskaffades for detta andamal.
Med kredit- och motpartsrisker avses risken att forlust uppkommer pa grund av att Mangolds
avtalsparter antingen av ovilja eller oformag a helt eller delvis inte uppfyller avtalade forpliktelser. Som
grund for riskhanteringen galler att prova motpartens kreditvardighet samt att uppratta
betalningsvillkor pa sa satt att risken i storsta mojliga utstrackning minimeras.
Likviditetsrisk forklaras som risken att vid nagon given tidpunkt ej kunna leva upp till bolagets
betalningsforpliktelser. Likviditetsriskerna for Mangold minimeras genom att kontinuerligt halla en
likviditetsbuffert samt att underhalla en likviditetsplan dar bolagets forvantade inbetalningar och
betalningsforpliktelser matchas i tiden. Dartill skall placeringar i illikvida instrument hallas pa en sa lag
niva som mojligt med hansyn till verksamhetens behov. Finansieringsrisk innebar risken att inte kunna
erhalla finansiering eller att finansiering endast kan erhallas till avsevart okade kostnader.
Finansieringsrisken bedoms som lag da MFK har en hog kapitaltackningsgrad. Koncernen har dartill
inga banklan.
Med legala risker avses risken att forluster uppkommer pa grund av att avtal visar sig inte vara
juridiskt hallbara eller att nya lagar eller foreskrifter utfardas vilka medfor att forutsattningarna for
verksamheten andras pa ett ogynnsamt satt. Riskhanteringen for koncernens legala risker innefattar
att alia avtal och andra rattsfbrhallanden alltid granskas av juridisk expertis samt att koncernens bolag
tecknar erforderlig ansvars- och skadestandsforsakring for hanterandet av sadana uppkomna krav.
Operationell risk ar risken for forlust pa grund av brister i interna rutiner och system. Koncernens
operationella risker minimeras av val utvecklade interna rutiner samt av styrelsen faststallda rutiner
och riktlinjer fbr effektiv riskhantering i syfte att bedriva verksamheten med begransad och
kontrollerad operationell risk. Dessutom sker kontinuerliga kontroller som reglerar och sakerstaller
ansvar och befogenheter i den lopande verksamheten.
De forsakringsrisker som finns inom koncernen hanteras i enlighet med bedomt forsakringsbehov. For
olika typer av ansvarsskador och egendomsskador finns forsakringar tecknade.
Fragor rorande sekretess och informationssakerhet ar av stor betydelse for koncernen och regleras
av internt faststalld informationspolicy. Riskhanteringen for koncernen innefattar att upprattad
informations policy reglerar agerandet avseende informationsfragor samt sakerstaller att gallande
regelverk efterfoljs.
Vad galler IT-sakerhet sker en kontinuerlig kontroll och utveckling av system och rutiner vilka aven
kontinuerligt granskas av MFKs intern revisor.
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2008-01-012008-12-31
Rorelsens bruttointakter*
Rorelsens bruttokostnader**

32783859
-37682474

Resultat fore skatt

-4993296

Resultat efter skatt

-3973041

Balansomslutning

59314474

Eget kapital

49743035

Soliditet*** %

83,9

* Bruttointakt definieras som sum man av koncernens intakter.
** Bruttokostnad definieras som summan av koncernens kostnader.
*** Definieras som Eget kapital i forhallande till Balansomslutning.

Koncernens resultatrakning
Be/opp i SEK

Not

2008-01-012008-12-31

4

29878227
-861 816
29016411

Ranteintakter
Rantekostnader
Rantenetto

5
5

1 895688
-101 495
1 794194

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Erhallna utdelningar
Ovriga rorelseintakter

7
6

845412
5408
159124

Rare/sens nettointakter
Provisionsintakter
Provisionskostnader
Provisionsnetto

Summa rorelsens intakter
Rare/sens kostnader
Allmanna administrationsomkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anlaggningstillgangar
Ovriga rorelsekostnader
Summa rorelsens kostnader

31 820548

8

-2813259
-36573
-36813843

Rorelseresu Itat
Skatt pa arets resultat
Arets resultat

-33964011

-4993296
9

1 020254
-3973041
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Koncernens balansrakning
Belopp i SEK

Not

2008-12-31

TILLGANGAR
0

Kassa och tillgodohavanden hos central banker
Utlaning till kreditinstitut

10

10335278

Utlaning till allmanheten

11

2806122

Aktier och andelar

12

3048750

Aktier och andelar i intressefbretag

14

Immateriella anlaggningstillgangar

15

Materiella anlaggningstillgangar

16

Ovriga tillgangar

17

15786601

Fbrutbetalda kostnader och upplupna intakter

18

2940457

SUMMA TILLGANGAR

974500
22398236
1 580944

59870880

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder och upplupna kostnader
Uppskjuten skatteskuld
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fbrutbetalda intakter
S:a skulder

19
20

1 167720
4693593
4266540
10127853

Eget kapital
Aktiekapital (5 000 000 aktier)
Bundna reserver
S:a Bundet eget kapital

5000000
43917790
48917790

Fria reserver
Arets resultat
S:a Fritt eget kapital

4798286
-3973041
825245

S:a Eget kapital

49743035

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

59870888
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2008-12-31
2529 084

Sakerhet for avveckling av vardepapper
Ovriga stallda sakerheter
Summa

a
2529084

2008-12-31
19984130
Hela beloppet ar aterbetalbart pa anfordran.
Andra Ataganden
2008-12-31
Inga
Redogorelse
eget kapital,
koncernen

for forandringar

i

Ingaende eget kapital 2008-01-01
Balansering av tidigare ars resultat
Aktieagartillskott
Koncernbidrag
Avsatt till reservfond
Arets resultat
Utgaende eget kapital 2008-12-31

Aktiekapital
5000000

5000000

Bundna
reserver
12417 790

Fria
reserver
-489824
6228413
27865 116
2694581
31 500 000 -31 500 000
43917 790

4798286

Arets
resultat
6228413
-6228413

Totalt
kapital
23156379
27865 116
2694581

-3973 041
-3973041

-3973 041
49743035
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Flerarsoversikt
moderbolaget

2008-01-012008-12-31

2007 -01-012007-12-31

2006-01-012006-12-31

Rorelsens bruttointakter*

26304837
-31 363825
-4213580
-3100025
58593682
50616051
86,4

45245239
-36406832
8838407
6228413
38742344
23156379
60,0

34656520
-29844106
4812414
3502838
30559528
19622548
64,0

Rorelsens bruttokostnader**
Resultat fore skatt
Resultat efter skatt
Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet*** %

* Bruttointakt definieras som summan av bolaget intakter.
** Bruttokostnad definieras som summan av bolagets kostnader.
*** Definieras som Eget kapital i forhallande till Balansomslutning.

Moderbolagets

resultatrakning

Belopp i SEK

Rare/sens nettointiikter
Provisionsintakter
Provisionskostnader
Provisionsnetto
Ranteintakter
Rantekostnader
Rantenetto

2008-01-012008-12-31

2007-01-012007-12-31

4

24395169
-861 816

41 255286
-3055635

23533353

38199651

5
5

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Erhallna utdelningar
Ovriga rorelseintakter
Summa rorelsens

Not

7

6

intakter

Rare/sens kostnader
Allmanna administrationsomkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anlaggningstillgangar
Ovriga rorelsekostnader
Summa rorelsens kostnader

8

Rorelseresultat
Skatt pa arets resultat
Arets resultat

9

1 872 103
-98743

2571 766
-29143

1 773360

2542623

845408
5408
32 157

1 374000
42750
1 437

26189686

42160461

-29378 111

-32706753

-989736
-35420

-562360
-52941

-30403267

-33322054

-4213580

8838407

1 113555

-2609994

-3100025

6228413
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11

balansrakning
Not

Belopp i SEK

2008-12-31

2007-12-31

TILLGANGAR
Kassa och tillgodohavanden

hos central banker

0

2630

Utlaning till kreditinstitut

10

8129032

17810292

Utlaning till allmanheten

11

2806122

3500000

Aktier och andelar

12

3048750

5700302

Aktier och andelar i koncernfbretag

13

21 823141

0

Aktier och andelar i intressefbretag

14

974500

0

Immateriella anlaggningstillgangar

15

1 152303

974505

Materiella anlaggningstillgangar

16

1 047580

1115291

Ovriga tillgangar

17

17207519

8250311

Fbrutbetalda kostnader och upplupna intakter

18

2404735

1389013

58593682

38742344

SUMMA TILLGANGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder och upplupna

kostnader

Aktuell skatteskuld
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fbrutbetalda intakter
S:a skulder

0

19
20

4278800
3698831
7977 631

1 143436
5346165
9096364
15585965

Eget kapital
Aktiekapital (5 000 000 aktier)
Reservfond
S:a Bundet eget kapital

5000000
43917790
48917790

5000000
12417790
17417790

Balanserat resultat
Arets resultat
S:a Fritt eget kapital

4798286
-3100025
1 698261

-489824
6228413
5738589

S:a Eget kapital

50616051

23156379

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

58593682

38742344
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2529084

Sakerhet for avveckling av vardepapper
Ovriga stallda sakerheter
Summa

o

2529084

2141 528

o

2141 528

2008-12-31

2007-12-31

19984130

45175561

2008-12-31
Inga

2007-12-31
Inga

Redogorelse for forandringar i
eget kapital,
moderbolaget
Aktiekapital
Ingaende eget kapital 2007-01-01
Balansering av tidigare ars resultat
Aktieagartillskott
Koncernbidrag
Avsatt till reservfond
Arets resultat
Utgaende eget kapital 2007-12-31
Ingaende eget kapital 2008-01-01
Balansering av tidigare ars resultat
Aktieagartillskott
Koncernbidrag
Avsatt till reservfond
Arets resultat
Utgaende eget kapital 2008-12-31

5000000

Bundna
reserver
12417 790

Fria
reserver

Arets
resultat

-1 298080

3502838

3502838

-3502838

-2694582
5000000

12417 790

-489824

5000000

12417 790

-489824

6228413
27865 116
2694581
31 500 000 -31 500 000
5000000

43917790

4798286

Tota/t
kapital
19622548

-2694582
6228413

6228413

6228413

23156379

6228413

23156379

-6228413
27865 116
2694581
-3100025

-3100025

-3100025

50616052
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2008-01-012008-12-31

2007-01-012007-12-31

-4213580

8838407

803064

Kassaflode fran den lopande verksamheten fore
forandringar i rorelsekapital
Okning/Minskning av handelslager (finansiella tillgangar)
Okning( +)/Minskning (-) av rbrelsefordringar
Okning(+)/Minskning (-) av rbrelseskulder

Investeri ngsverksam heten
Fbrvarv av immateriella anlaggningstillgangar
Fbrvarv av materiella anlaggningstillgangar
Investering/avyttring av finansiella tillgangar

-1 398996

-1 500602

-4809512

10635615

2651 552
-880826
-6425831

-2505714
4619209
2123848

-9464617

14872 958

-661 411
-438412
880550

-859 951
-865553
-3500000

-219273

-5225504

Kassaflode fran finansieringsverksamheten
Koncernbidrag
Arets kassaflode
Likvida medel vid arets borjan

3297810

0

-3742475

-9683890
17 812 922

5904979
11 907943

8129032

17 812 922

8129032

17 812 922

* Likvida medel avser sum man av kassa och banktillgodohavanden (utlaning till kreditinstitut).
** Justeringsposterna bestar av avskrivningar och orealiserade kursdifferenser

Betalda rantor och erhallen utdelning
fran den lopande verksamheten

som ingar i kassaflodet
2008-01-012008-12-31

2007-01-012007-12-31

Erhallen utdelning
Erhallen ranta
Erlagd ranta

5408
1 872 103
-98743

42750
2571 766
-29143

Totalt

1 778768

2585373
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Arsredovisningen och koncernredovisning avges per 31 december 2008 och avser Mangold
Fondkommission AS som ar ett svenskregistrerat vardepappersbolag med sate i Stockholm. Adress
till huvudkontoret ar Engelbrektsplan 2, 11434 Stockholm. Mangold AS ar moderbolag till Mangold
Fondkommission AS, och tillika moderbolag i den storsta koncernen. Mangold AS, med org.nr
556628-5408 har sitt sate i Stockholm.

Overensstammelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen ar upprattad enligt lagen (1995:1559) om arsredovisning i kreditinstitut och
vardepappersbolag (ARKL) samt Finansinspektionens foreskrifter och allmanna rad om
arsredovisning i kreditinstitut och vardepappersbolag (FFFS 2006: 16) och Redovisningsradets
rekommendation RR 32:06 Redovisning for juridiska personer. De undantag och tillagg som finns i
RR 32:06 och som enbart ar motiverade av sambandet mellan redovisning och beskattning tillampas
dock inte i koncernredovisningen. Koncernen tillampar sa kallad lagbegransad IFRS och med detta
avses standarder som har antagits for tillampning med de begransningar som foljer av RR 32:06 och
FFFS 2006:16. Detta innebar att samtliga av EU godkanda IFRS och tolkningsuttalanden tillampas sa
langt detta ar mojligt inom ramen for arsredovisningslagen.

Nya och andrade IFRS och tolkningar som annu inte borjat tillampas
Ingen bedomning har annu gjorts avseende effekter pa de finansiella rapporterna
Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingar dotterbolag dar moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer an 50%
av rosterna. Koncernens intressebolag har ej konsoliderats med hanvisning till att koncernen saknar
vasentligt inflytande i bolaget och att bolaget ar av ringa betydelse.
Koncernens bokslut ar upprattat enligt forvarvsmetoden, vilket innebar att dotterbolagens egna kapital
vid forvarvet, faststallt som skillnaden mellan tillgangarnas och skuldernas verkliga varden, elimineras
i sin helhet. I koncernens egna kapital ingar harigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital
som tillkommit efter forvarvet.
Under aret forvarvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter
forvarvet. Resultat fran under aret salda bolag har inkluderats i koncernens resultatrakning for tiden
fram till tidpunkten for avyttringen.

Da koncernen uppstod under 2008, i och med kopet av Seniorplanering, finns inga jamforelsesiffror
for 2007.
Varderingsgrunder vid upprattande av foretagets finansiella rapporter
Tillgangar och skulder ar redovisade till historiska anskaffningsvarden. Finansiella tillgangar och
skulder ar redovisade till upplupet anskaffningsvarde, forutom vissa finansiella tillgangar och skulder
som varderas till verkligt yarde. Finansiella tillgangar och skulder som varderas till verkligt yarde
bestar av derivatinstrument, finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgangar och skulder
varderade till verkligt yarde via resultatrakningen eller som finansiella tillgangar som kan saljas.
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella val uta ar svenska kronor som aven utgor rapporteringsvalutan for
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moderbolaget och for koncernen. Det innebar att de finansiella rapporterna presenteras i svenska
kronor.
Bedomningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att uppratta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegransad IFRS kraver att fOretagsledningen
gor bedomningar och uppskattningar samt gor antaganden av redovisningsprinciperna och de
redovisade belopp av tillgangar, skulder, intakter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena
ar baserade pa historiska erfarenheter och ett antal faktorer som under radande fOrhalianden synes
vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden anvands sedan for att bedoma de
redovisade vardena pa tillgangar och skulder som inte annars framgar tydligt fran andra kallor.
Verkliga utfall kan avvika fran dessa uppskattningar och bedomningar.
Uppskattningar och antaganden ses over regelbundet. Andringar av uppskattningar redovisas i den
period andringen gors om andringen endast paverkar denna period, eller i den period andringen gors
och framtida perioder om andringen paverkar bade aktuell period och framtida perioder.
Sedomningar gjorda av foretagsledningen vid tillampningen av lagbegransad IFRS som har en
betydande inverkan pa de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medfora
vasentliga justeringar i patoljande ars finansiella rapporter beskrivs narmare i Not 27 Viktiga
uppskattningar och bedomningar .
Provisions- och avgiftsintakter
Redovisade provisionsintakter galler fakturerat arvode for arbete utfort inom Mangold
Fondkommission ASs (MFK) affarsomraden Corporate Finance (CF), Emissionstjanster (ET),
Aktiehandel (AH) och Trading (tjansten Market Making), samt arbete utfOrt inom Seniorplanerings
affarsomrade Kapitalforvaltning. Aven courtage fran affarsomradet Aktiehandel ingar men utgor
mindre an 10% av MFKs intakter. Arvodet avser garantigivning, CA-uppdrag (Certified Advisor),
kapitalanskaffning, M&A och allman radgivning for CF; prospekt och emissions/transaktionsadministration for ET; market making och listning pa Mangoldlistan fOr Trading. Generellt
faktureras och intaktsfors dessa intakter lopande. Vid arsbokslut gors en sarskild bedomning om
fakturerat arvode behOver periodiseras. Fakturering avseende tjansterna Market Making och Certified
Advisor samt manadsavgiften for listning pa Mangoldlistan faktureras alltid kvartalsvis i forskott men
intaktsfors manadsvis. En provisions- och avgiftsintakt redovisas nar (i) inkomsten kan beraknas pa
ett tillforlitligt satt, (ii) det ar sannolikt att de ekonomiska fordelar som ar forknippade med
transaktionen kommer att tillfalla foretaget, (iii) fardigstallandegraden pa balansdagen kan beraknas
pa ett tillforlitligt satt och (iv) de utgifter som uppkommit och de utgifter som aterstar for att slutfora
tjansteuppdraget kan beraknas pa ett tilifOrlitligt satt. Intakterna varderas till det verkliga vardet av vad
som erhallits eller kommer att erhallas.
Provisionskostnader
De kostnader som koncernen redovisar som provisionskostnader avser kostnader som ar direkt
hanforliga till ett visst uppdrag. Dessa kostnader sarredovisas for att battre kunna bedoma
uppdragens lonsamhet samt for att underlatta vidarefakturering av uppdragskostnader till kund.
Ranteintakter och rantekostnader samt utdelning
Ranteintakter harror i huvudsak fran utlaning till kreditinstitut och avser till overvagande delen
tillgodohavanden pa klientmedelskonton. Rantekostnaderna avser drojsmalsrantor for
leverantorsskulder samt rantor pa skatter och avgifter.
Utdelning fran aktier och andelar redovisas i posten "Erhallna utdelningar" nar ratten att erhalla
betalning faststallts.
Nettoresultat av finansiella transaktioner
Nettoresultatet av finansiella transaktioner bestar av realiserade och orealiserade vardeforandringar i
verkligt yarde pa de tillgangar och skulder som innehas for handelsandamal.
Allmanna administrationskostnader
Allmanna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive loner och arvoden, bonus,
pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter. Har redovisas ocksa hyres-,
revisions-, utbildnings-, IT-, telekommunikations- samt rese- och representationskostnader.
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Skatter
Inkomstskatter utgors av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i
resultatrakningen utom da underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital. I dessa fall
redovisas aven skatteeffekten mot eget kapital.
Aktuell skatt ar skatt som ska betalas eller erhallas avseende aktuellt ar, med tillampning av
skattesatser som ar beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Hit her aven justering av
aktuell skatt hanforlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beraknas enligt balansrakningsmetoden med utgangspunkt i temporara skillnader
mellan redovisade och skattemassiga varden pa tillgangar och skulder. Temporara skillnader beaktas
inte for skillnad som uppkommit vid fOrsta redovisningen av goodwill och inte heller vid forsta
redovisningen av tillgangar och skulder som inte ar rorelsefOrvarv som vid tidpunkten for
transaktionen inte paverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat. Vidare beaktas inte heller
temporara skillnader hanforliga till andelar i intresseforetag som inte forvantas bli aterforda inom
overskadlig framtid.
Varderingen av uppskjuten skatt baserar sig pa hur underliggande tillgangar eller skulder forvantas bli
realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beraknas med tillampning av de skattesatser och
skatteregler som ar beslutade eller i praktiken beslutade pa balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporara skillnader och underskottsavdrag
redovisas endast i den man det ar sannolikt att dessa kommer att utnyttjas. Vardet pa uppskjutna
skattefordringar reduceras nar det inte langre bedoms sannolikt att de kan utnyttjas.
Under rubriken Skatt pa arets resultat i resultatrakningen redovisas aktuell skatt, uppskjuten skatt och
skatt avseende tidigare ar.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansrakningen avser aktier och fordringar, bl.a. utlaning till
kreditinstitut. Bland skulder och eget kapital aterfinns leverantorsskulder och laneskulder.
Redovisning i och borttagande fran balansrakningen
En finansiell tillgang tas bort fran balansrakningen nar rattigheterna i avtalet realiseras, forfaller eller
bolaget fOrlorar kontrollen over den. Detsamma galler for del av finansiell tillgang. En finansiell skuld
tas bort fran balansrakningen nar forpliktelsen i avtalet fullgors eller pa annat satt utslacks. Detsamma
galler for del av finansiell skuld.
En finansiell tillgang och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i
balansrakningen endast nar det foreligger en legal ratt att kvitta belop pen samt att det foreligger
avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgangen och reglera
skulden.
Forvarv och avyttring av finansiella tillgangar redovisas pa affarsdagen, som utgor den dag da bolaget
forbinder sig att forvarva eller avyttra tillgangen. Laneloften redovisas inte i balansrakningen.
Lanefordringar redovisas i balansrakningen i sam band med att ett lanebelopp utbetalas till
lanetagaren. En avsattning for lamnat lanelofte gors om laneloftet ar oaterkalleligt och lamnas till en
lantagare dar ett nedskrivningsbehov identifieras redan innan lanet betalats ut eller nar
utlaningsrantan inte tacker foretagets upplaningskostnader for att finansiera lanet.
Vardepapperslan
Vardepapper som lanas ut kvarstar i balansrakningen som vardepapper och redovisas som stalld
sakerhet. Inlanade vardepapper tas inte upp som tillgang. I de fall inlanade vardepapper avyttras
(blankning) skuldfors ett belopp motsvarande vardepapperens verkliga varde.
Klassificering och vardering
Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets verkliga varde med tillagg for
transaktionskostnader forutom for derivat och de instrument som tillhor kategorin finansiell tillgang
som redovisas till verkligt varde via resultatrakningen, vilka redovisas till verkligt varde exklusive
transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid forsta redovisningen delvis utifran i
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vilket syfte instrumentet forvarvades, men ocksa utifran de valmojligheter som finns i IAS 39.
Klassificeringen avgor hur det finansiella instrumentet varderas efter forsta redovisningstillfallet sa
som beskrivs nedan.
For narmare beskrivning av verkligt yarde av finansiella instrument, se Not 25 Finansiella tillgangar
och skulder.
Nedskrivning
Bedomning om nedskrivning av Finansiella tillgangar (onoterade aktier) skall goras, gors lopande for
det fall att marknadslaget kraftig forsamras alternativt om utvecklingen i bolaget knutet till tillgangen
kraftigt avviker fran forvantningarna. Information om aktuell tillgang (det onoterade foretaget)
inhamtas fran externa kallor avseende bransch, fOretagets stallning och makroekonomiska faktorer.
Intern information, som affarshistorik med foretaget, erfarenhet av affarer med liknande foretag och
erfarenhet av handel med i1likvida vardepapper, vags ocksa in och utgor grund i bedomningen av hur
tillgangen skall varderas.
Vid varje rapporteringsdatum, balansdag, sa sker en noggrann genomgang av foretagets
kundfordringar samt lanefordringar. Det gors vid denna tidpunkt en kritiskt granskning av samtliga
utestaende fordringar, for att bedoma om en nedskrivning ar nOdvandig. En fordran anses vara
nedskrivningsbar nar ansvarig affarsomradeschef, efter diskussion med fOretaget i fraga, samt i
samrad med ekonomichef kommer fram till den bedomningen.
Finansiella tillgangar varderade till verkligt yarde via resultatrakningen
Denna kategori bestar av finansiella tillgangar som utgor innehav for handelsandamal. Finansiella
instrument i denna kategori varderas lopande till verkligt yarde med vardeforandringar varderade i
resultatrakningen. For finansiella instrument som innehas for handelsandamal redovisas saval
realiserade som orealiserade vardeforandringar i resultatposten Nettoresultat finansiella transaktioner
(se not 9 Nettoresultat av finansiella transaktioner).
Lanefordringar och kundfordringar
Lanefordringar och kundfordringar ar finansiella tillgangar som inte ar derivat, som har faststallda eller
faststallbara utbetalningar och som inte ar noterade pa en aktiv marknad. Dessa tillgangar varderas
till upplupet anskaffningsvarde. Upplupet anskaffningsvarde bestams utifran den effektivranta som
beraknades vid anskaffningstidpunkten. Kund- och lanefordran redovisas till det belopp som beraknas
inflyta, d.v.s. efter avdrag for osakra fordringar.
Finansiella skulder varderade till verkligt yarde via resultatrakningen
Denna kategori bestar av skulder som utgor innehav for handelsandamal (se ovan). Forandringar i
verkligt yarde redovisas i resultatrakningen.
Andra finansiella skulder
Upplaning, inlaning samt ovriga finansiella skulder, t.ex. leverantorsskulder, ingar i denna kategori.
Skulderna varderas till upplupet anskaffningsvarde.
Till viiken kategori foretagets finansiella tillgangar och skulder hanfOrts framgar av Not 25 Finansiella
tillgangar och skulder.
Derivat
Samtliga derivat varderas initialt och lopande till verkligt yarde i balansrakningen. Om
sakringsredovisning inte tillampas redovisas vardefOrandringarna over resultatrakningen och
derivaten kategoriseras pa grund av reglerna i IAS 39 som innehav for handelsandamal, aven i de fall
som de ekonomiskt sakrar risk men dar sakringsredovisning inte tillampas.

Materiella anlaggningstillgangar redovisas som tillgang i balansrakningen om det ar sannolikt att
framtida ekonomiska fordelar kommer att komma fOretaget till del och anskaffningsvardet kan
beraknas pa ett tillforlitligt satt.
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Materiella anlaggningstillgangar redovisas till anskaffningsvardet efter avdrag for ackumulerade
avskrivningar, eventuella nedskrivningar och med tillagg for eventuella uppskrivningar.
Det redovisade vardet for en materiell anlaggningstillgang tas bort ur balansrakningen vid utrangering
eller avyttring eller nar inga framtida ekonomiska fordelar vantas fran anvandning eller
utrangering/avyttring av tillgangen. Vinst eller forlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering
av en tillgang utgors av skillnaden mellan forsaljningspriset och tillgangens redovisade varde med
avdrag for direkta forsaljningskostnader. Vinst och forlust redovisas som ovrig rorelseintaktlkostnad.
Avskrivni ngspri nci per
Avskrivning sker Iinjart over tillgangens beraknade nyttjandeperiod. For materiella
anlaggningstillgangar anser foretaget att det inte finns nagra separata komponenter med vasentligt
olika avskrivningsperioder.
Beraknade nyttjandeperioder
- Datorer och servrar
- Maskiner, inventarier och verktyg

3 ar
5 ar

Anvanda avskrivningsmetoder och tillgangarnas restvarden och nyttjandeperioder omprovas vid varje
ars slut. Inventarier av mindre varde, med vilket avses inventarier med ett anskaffningsvarde
understigande 10 000 kr, kostnadsfors direkt.

Goodwill
Goodwill utgors av det belopp varmed anskaffningsvardet overstiger det verkliga vardet pa
koncernens andel av forvarvade dotterbolags identifierbara nettotillgangar vid forvarvstillfallet.
Goodwill pa forvarv av dotterbolag redovisas som immateriella tillgangar och ar redovisade till
anskaffningsvarde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Ovriga immateriella anlaggningstillgangar
Separat forvarvade immateriella tillgangar redovisas till anskaffningsvarde minus ackumulerade
avskrivningar (se nedan) och nedskrivningar.
Samtliga interna utgifter for utveckling redovisas som kostnad i resultatrakningen. Aktuella
utvecklingskostnader avser utveckling av ett depahanteringssystem.
Avskrivn ingspri nciper
Avskrivningar redovisas i resultatrakningen linjart over den immateriella tillgangens beraknade
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioderna omprovas minst arligen. Avskrivningsbara immateriella
tillgangar skrivs av fran det datum da de ar tillgangliga for anvandning. De beraknade
nyttjandeperioderna ar:
-

balanserade utvecklingsutgifter
andra immateriella anlaggningstillgangar
kundrelationer
goodwill

5 ar
3 ar
10 ar
10 ar

Koncernen skriver av goodwill rorande Seniorplanering pa 10 ar. Motivet till avskrivningstiden ar att
kunderna for bolaget ar sa lojala och trogna, att en kortare avskrivningstid skulle bli felaktig. Flertalet
av kunderna har varit kunder till foretaget i klart mer an 10 ar.
Avskrivning som avviker fran plan betraktas som en bokslutsdisposition och redovisas i
fOrekommande fall under rubriken Skillnad mellan bokford avskrivning och avskrivning enligt plan. Det
lagsta anskaffningsvardet for att en inventarie skall aktiveras ar 10 000 kr.
Nedskrivning
Vid varje rapporteringsdatum, balansdag, sa sker en noggrann genomgang av foretagets immateriella
anlaggningstillgangar. Det gors vid denna tidpunkt en kritiskt granskning av samtliga immateriella
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Pensionering genom forsakring
Koncernens pensionsplan ar tryggad genom forsakringsavtal och framgar av foretagets
forsakringspolicy. Enligt IAS 19 ar en avgiftsbestamd plan en plan for ersattningar efter avslutad
anstallning enligt vilka foretaget betalar faststallda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har
nagon rattslig eller informell forpliktelse att betala ytterligare avgifter om den juridiska enheten inte har
tillrackliga tillgangar for att betala alia ersattningar till anstallda som hanfor sig anstalldas tjanstgoring
under innevarande period och tidigare. En formansbestamd pensionsplan definieras som en annan
plan for ersattningar efter avslutad anstallning an avgiftsbestamd plan. Foretagets pensionsplan ar
avgiftsbestamd och foljer ITP-planen.

Ersattning vid uppsagning
En kostnad for ersattningar i sam band med uppsagningar av personal redovisas endast om fOretaget
ar bevisligen forpliktigat, utan realistisk mojlighet till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att
avsluta en anstallning fore den normala tidpunkten.
Rorliga ersattningar (bonus)
Rorliga ersattningar till anstallda beraknas utan diskontering och redovisas som kostnad i det kvartal
bonusen avser. Bonusutbetalning avseende intjanad bonus sker den 25 september (halften av
bonusavsattningen for forsta kalenderhalvaret) och den 25 mars nastfoljande ar (resterande
bonusavsattning) under forutsattning att den anstallde vid utbetalningstillfallet fortfarande ar anstalld i
bolaget.
Avsattning for bonus gors enligt styrelsebeslut for halva det belopp som aterstar av resultatet fore
skatt sedan 12% av foregaende ars eget kapital raknats bort.
Bonus utgar endast i Mangold Fondkommission AB. Ingen bonus utgar for 2008.

En avsattning redovisas i balansrakningen nar foretaget har en befintlig juridisk eller informell
forpliktelse som en foljd av en intraffad handelse, och det ar troligt att ett utflode av ekonomiska
resurser kommer att kravas for att reglera forpliktelsen samt en tillforlitlig uppskattning av beloppet
kan goras. Oar effekten av nar i tiden betalning sker ar vasentlig, beraknas avsattningar genom
diskontering av det forvantade framtida kassaflodet till en rantesats fore skatt som aterspeglar
aktuella marknadsbedomningar av pengars tidsvarde och, om det ar tillampligt, de risker som ar
forknippade med skulden.

Foretaget redovisar koncernbidrag och aktieagartillskott i enlighet med uttalandet fran
Redovisningsradets Akutgrupp (URA 7). Aktieagartillskottet fors direkt mot eget kapital hos
mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den man nedskrivning ej erfordras.
Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebord. Oet innebar att koncernbidrag som lamnats och
erhallits i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter
avdrag for dess aktuella skatteeffekt.
Koncernbidrag som ar att jamstalla med en utdelning redovisas som utdelning. Oet innebar att
erhallet koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas over resultatrakningen. Lamnat
koncernbidrag och dess aktuella skatteeffekt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel.
Koncernbidrag som ar att jamstalla med aktieagartillskott redovisas, med beaktande av aktuell
skatteeffekt, hos mottagaren direkt mot balanserade vinstmedel. Givaren redovisar koncernbidraget
och dess aktuella skatteeffekt som investering i andelar i koncernforetag, i den man nedskrivning ej
erfordras.
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En ansvarsforbindelse redovisas nar det finns ett mojligt atagande som harror fran intraffade
handelser och vars forekomst bekraftas endast av en eller flera osakra framtida handelser eller nar
det finns ett atagande som inte redovisas som en skuld eller avsattning pa grund av att det inte ar
troligt att ett utflode av resurser kommer att kravas.
Inom affarsomradet Corporate Finance erbjuds tjansten Emissionsgaranti. I ett emissionsuppdrag kan
bolaget mot provision garantera kunden att en viss overenskommen del av kundens emissionen
tecknas av bolaget for det fall att emissionen ej blir fulltecknad. Emissionsgarantier regleras i
sarskilda avtal med kunden. Om en emissionsgaranti faller ut tillfors de vardepapper som pa detta
satt forvarvats bolagets handelslager och varderas samt riskbedoms enligt samma principer som
ovriga vardepapper i handelslagret.
Pa balansdagen finns inga uppdrag dar koncernen gar in som garant i en emission.

Reservfond
Syftet med reservfonden har varit att spara den del av nettovinsten som inte gar at for tackning av
balanserad forlust. I reservfonden ingar aven belopp som fore 1 januari 2006 tiIIforts overkursfonden.

Overkursfond
Nar aktierna emitteras till overkurs, det viII saga for aktierna skall betalas mer an aktiernas kvotvarde,
ska ett belopp motsvarande det erhallna beloppet utover aktiernas kvotvarde, foras till
overkursfonden. Belopp som tiIIforts overkursfonden fr 0 m 1 januari 2006 ingar i det fria kapitalet. Det
har inte tiIIforts nagra belopp till overkursfonden efter den 1 januari 2006.
Balanserat resultat
Utgors av foregaende €Irs fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lamnats. Utgor
tillsammans med arets resultat, ev. overkursfond och ev. fond for verkligt varde summa fritt eget
kapital, det viII saga det belopp som finns tillgangligt for utdelning till aktieagarna.

Moderbolagets arsredovisning ar upprattad enligt lagen (1995: 1559) om arsredovisning i kreditinstitut
och vardepappersbolag (ARKL) samt Finansinspektionens foreskrifter och allmanna rad om
arsredovisning i kreditinstitut och vardepappersbolag (FFFS 2006:16) och Redovisningsradets
rekommendation RR 32:06 Redovisning for juridiska personer. De undantag och tillagg som finns i
RR 32:06 och som enbart ar motiverade av sambandet mellan redovisning och beskattning tillampas
dock inte. Moderbolaget tillampar sa kallad lagbegransad IFRS och med detta avses standarder som
har antagits for tillampning med de begransningar som foljer av RR 32:06 och FFFS 2006:16. Detta
innebar att samtliga av EU godkanda IFRS och tolkningsuttalanden tillampas sa langt detta ar mojligt
inom ramen for arsredovisningslagen.
Andelar i dotterforetag och intresseforetag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvardemetoden. Som intakt redovisas endast erhallna utdelningar under foreutsattning att dessa harror fran
vinstmedel som intjanats efter forvarvet. Utdelningar som overstiger dessa intjanade vinstmedel
betraktas som en aterbetalning av investeringen och reducerar andelens redovisade varde

Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beraknas inflyta.
Ovriga tillgangar och skulder har upptagits till anskaffningsvarden dar inget annat anges.
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I koncernens verksamhet uppstar olika typer av finansiella risker som kreditrisker, marknadsrisker,
likviditetsrisker och operativa risker. Alia risker av vasentlig betydelse koncentreras i Mangold
Fondkommission ASs verksamhet. I syfte att begransa och kontrollera risktagandet i verksamheten
har Mangold Fondkommissions styrelse, som ytterst ansvarig for den interna kontrollen i foretaget,
faststallt policies och instruktioner for finansverksamheten.
Styrelsen har det overgripande ansvaret for foretagets riskhantering. Styrelsen har i sarskild
instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till olika andra funktioner. Dessa rapporterar i sin tur
regelbundet till styrelsen.
Koncernens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som foretaget har i sin
verksamhet och att for dessa satta lampliga begransningar (limiter) och forsakra att det finns kontroll
pa plats. Riskerna bevakas och kontroller gors lopande att limiter ej overskrids. Riskpolicies och
riskhanteringssystem gas igenom regelbundet for att kontrollera att dessa ar korrekta och t.ex.
aterspeglar gallande marknadsvillkor samt produkter och tjanster som erbjuds. Genom utbildning och
tydliga processer skapar foretaget forutsattningar for en god riskkontroll, dar varje anstalld forstar sin
roll och sitt ansvar.
I Mangold Fondkommission finns en sam lad funktion for sjalvstandig riskkontroll direkt understalld
styrelsen vars uppgift ar att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov foresla andringar i
styrdokument och processer. Denna funktion overvakar aven riskerna i koncernen.

Med kredit-/motpartsrisk avses risken att foretaget inte erhaller betalning enligt overenskommelse
och/eller kommer att gora en forlust pa grund av motpartens oformag a att infria sina forpliktelser.
Detta omfattar ocksa den risk som foretaget tar pa sig om foretaget staller ut finansiella garantier for
att garantera en tredje parts betalningsfullgorande till innehavaren av den finansiella garantin. I detta
sistnamnda fall ar emellertid forlustrisken begransad till under aret intjanad formedlingsprovision. Den
bakomliggande transaktionen kan avse en kredit, en garanti, ett vardepapper eller ett
derivatinstrument.
Styrelsen har det overgripande ansvaret for foretagets kreditriskexponering. Styrelsen har i en
sarskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till verkstallande direktoren. VD rapporterar
regelbundet till styrelsen.
En avgorande bedomningsgrund for foretagets kreditgivning, som utifran lantagarnas hemvist ar
geografiskt hanforliga till foretagets verksamhetsomrade, ar lantagarnas aterbetalningsformaga. For
att ytterligare minska risken ar foretagets krediter dessutom sakerstallda med pantforskrivning deIs av
lantagarens vardepapper i depa hos bolaget, dels av lantagarens likvida medel pa konto hos bolaget.
Koncernen stravar efter en god riskspridning. For att begransa kredit- och motpartsrisker i foretagets
vardepappersportfolj tillats endast placeringar inom vissa beloppsmassiga ramar och endast i
vardepapper med hog kreditvardighet.
Koncernens rutiner for overvakning av forfallna betalningar och oreglerade fordringar syftar till att
minimera kreditforlusterna genom en tidig upptackt av betalningsproblem hos kredittagarna och en
atfoljande snabb handlaggning av forekommande kravarenden.
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Total
kreditriskexpo- Nedskrivn.
nering
/Avsattn.
Krediter mot sakerhet av:
-pant i depa och likvidkonto
Kundfordringar
Summa

Expon.
Redovis.
Varde ave.
avdrag
varde sakerheter f sakerhet

2806 122
5229291

-

2806122
5229291

8035413

- 8035413

2806122
-

2806122

5229291

5229291

Fordringar forfallna 91 till 180 dagar
Fordringar forfallna 181 till 360 dagar
Fordringar forfallna mer an 360 dagar

Ej forfallna
Fordringar
Fordringar
Fordringar

fordringar
forfallna mindre an 60 dagar
forfallna 61 till 90 dagar
forfallna 91 till 180 dagar

- foretagssektor
- hush8llssektor
Summa
varav:
Oreglerade lanefordringar som inte ingar i osakra lanefordringar
och for vilka ranta intaktsfors

1 901 497
2756652
305598
265544

5214151
15140

5229291

Likviditetsrisk ar risken aU koncernen far svarigheter aU fullgora sina ataganden som ar fOrenade med
sina finansiella skulder. Likviditetsrisk kan aven uUryckas som risken for forlust eller forsamrad
intjaningsfOrmaga till foljd av aU foretagets betalningsataganden inte kan fullgoras i raU tid.
Likviditetsrisker uppstar da tillgangar och skulder inklusive derivatinstrument har olika loptider.
Koncernens riskhantering fokuserar har pa aU skapa likviditetsresurser och portfoljstrukturer. Det
innebar aU placeringar i huvudsak gors i likvida vardepapper, d.v.s. vardepapper som handlas pa en
fungerande marknad. Likviditeten bevakas lopande och stresstester utfors for olika scenarier.
Koncernens Iikviditetsexponering med avseende pa aterstaende loptider pa tillgangar och skulder
framgar av tabellen nedan. Aven den kassaflOdesanalys som finns intagen pa annat stalle i
arsredovisningen belyser foretagets likviditetssituation.
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Likviditetsexponering,

23

AS

koncernen

Kontraktuellt aterstaende loptid (redovisat Yarde) samt forvantad tidpunkt for atervinning

(TSEK)
Tillgangar
Kassa+tillgodo
central banker
Utlaning till
kreditinstitut
Utlaning till
allmanheten
Ovriga
tillgangar
Summa
tillgangar
Skulder
Ovriga skulder
Eget kapital
Summa
skulder

Pa
anfordran

3 till 12 man.

10335
2806
25499

10 128

10128

Utan
laptid

Tot.
redov.
varde

0

0

0

35834

Summa
nom.
kassafladen

2806

10335

10335

2806

2806

25499

21 231

46730

38640

21 231

59871

49743

10 128
49743

49743

59871

10128

10128

Aktiekursrisk
Aktiekursrisk ar risken for att risken for att verkligt yarde pa eller framtida kassafloden fran en aktie
varierar pa grund av forandringar i marknadspriser (oavsett om forandringarna orsakas av faktorer
relaterade specifikt till det aktien eller dess emittent, eller faktorer som paverkar alia liknande
finansiella instrument som handlas med pa marknaden).
Foretagets aktiekursrisk utgors framst av kursrisker i aktier i handelslagret, men aven inom den
kunddrivna verksamheten ar risken, i alia affarer med likvid mot leverans, marknadsrisken i det
hand lade vardepapperet.
Marknadsrisk i form av aktiekursrisk forekommer endast i Mangold Fondkommission AS och uppgar
dar for foretagets handelslager vid fullt utnyttjande av gallande mandat till 2 mkr (4,1% av eget
kapital) vid en kursrorelse om 10 procent. Vid arets utgang uppgick den faktiska marknadsrisken till
3,1 mkr (6,1% av eget kapital).

Ranterisk ar risken for att verkligt yarde pa eller framtida kassafloden fran ett finansiellt instrument
varierar pa grund av forandringar i marknadsrantor. Ranterisk kan saledes dels besta av forandring i
verkligt Yarde, prisrisk, dels forandringar i kassaflode, kassaflodesrisk. En betydande faktor som
paverkar ranterisken ar rantebindningstiden. Langa rantebindningstider motverkar kassaflodesrisken
men okar prisrisken. Kortare rantebindningstider motverkar prisrisken men okar kassaflbdesrisken.

Foretaget har vid balansdagen ej nagra placeringar i rantebarande papper och darmed inga
rantebindningstider att beakta. Samtliga ranteposter ar hanforliga till utlaning till
kreditinstitut/allmanheten eller underskotUoverskott pa skattekonto.
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Val uta risk ar risken fbr att verkligt varde pa eller framtida kassaflbden fran ett finansiellt instrument
varierar pa grund av fbrandringar i valutakurser.
Koncernen innehar inga finansiella instrument knutna till frammande valutor. Befintlig utlaning till
kreditinstitut i frammande val uta ar fbrsumbar.

Oa moderbolaget risker i huvudsak bverensstammer med koncernens, se beskrivning under
Finansiella risker koncern.

2008-01-012008-12-31
Corporate finance
Emissionstjanster
Inofficiell aktiehandel och trading
Courtage
Kapitalfbrvaltning
Fbrsaljning
Ovriga intakter*
Summa

2007-01-012007-12-31

9764532
5443644
4915747
1 788853
7373058

o

592393
29878227

Huvuddelen av bolagets intakter genereras i Sverige. Mindre an 1% av intakterna har under 2008
genererats genom fakturering till bolag utanfbr Sverige.

2008-01-012008-12-31
Corporate finance
Emissionstjanster
Inofficiell aktiehandel och trading
Courtage
Kapitalfbrvaltning
Fbrsaljning
Ovriga intakter*
Summa

9764532
5443644
4915747
1 788853

2007-01-012007-12-31
28547300
9387740
2222172

o
o

2482393
24395169

o
o
o

1 098074
41 255286

Huvuddelen av bolagets intakter genereras i Sverige. Mindre an 3% av intakterna har under 2008
genererats genom fakturering till bolag utanfbr Sverige.
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Koncernen
RanteinUikter
Utlaning till kreditinstitut
Utlaning till allmanheten
Ovriga
Summa
Rantekostnader
Ovriga
Summa

Moderbolaget
Ranteintakter
Utlaning till kreditinstitut
Utlaning till allmanheten
Ovriga
Summa
Rantekostnader
Ovriga
Summa

2008-01-012008-12-31

2007-01-012007-12-31

1 603431
262266
29991
1 895688

101 495
101 495

1 580073
262266
29764
1 872103

2530825
25323
15618
2571 766

98743
98743

29 143
29143

1 773360

2542623

Inga ranteintakter avser osakra fordringar eller poster som varderas till upplupet anskaffningsvarde.
Samtliga av intakterna har genererats i Sverige.

2008-01-012008-12-31

2007-01-012007-12-31

Koncernen
Utdelningar pa aktier/andelar avseende innehav i handelslager
Summa

5408
5408

Moderbolaget
Utdelningar pa aktier/andelar avseende innehav i handelslager
Summa

5408
5408

42750
42750

2008-01-012008-12-31

2007-01-012007-12-31

Koncernen
Realiserat resultat avseende aktier
Orealiserad vardeforandring avseende aktier
Summa

658739
186673
845412

Vinst uppdelat per varderingskategori
Handel med aktier, netto, realiserade och orealiserade
Summa

845412
845412
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Moderbolaget
Realiserat resultat avseende aktier
Orealiserad vardeforandring avseende aktier
Summa

658736
186672
845408

3994169
-2620169
1 374000

Vinst uppdelat per varderingskategori
Handel med aktier, netto, realiserade och orealiserade
Summa

845408
845408

1 374000
1 374000

2008-01-012008-12-31

2007-01-012007-12-31

Koncernen
Loner och arvoden
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Avsattning till bonus
Ovriga personalkostnader
Summa

Moderbolaget
Loner och arvoden
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Avsattning till bonus
Ovriga personalkostnader
Summa

12701 296
4160914
997213

o

911 931
18771 354

873902
15439584

10723554
3603098
1 244748
4045000
1 439382
21 055782

2008-01-012008-12-31

2007-01-012007-12-31

10270618
3300993
994071

o

Koncernen
Porto, telefon och datakommunikation
IT-kostnader
Konsulttjanster
Inhyrd personal
Revision
Hyror och andra lokalkostnader
Ovriga
Summa

2667357
2038286
608019
621 829
453870
2722078
6081218
15192657

Moderbolaget
Porto, telefon och datakommunikation
IT-kostnader
Konsu Ittjanster
Inhyrd personal
Revision
Hyror och andra lokalkostnader
Ovriga
Summa

2593533
2017221
604019
592802
411 870
2502515
5216567
13938527

1 790356
103 534
1318417
462055
422738
1 746721
5807149
11 650970
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Ersattning till verkstallande direktbrer beslutas av styrelsen. Ersattning till andra ledande
befattningshavare beslutas av verkstallande direktbr, i vissa fall efter samrad med ordfbrande.

Med andra ledande befattningshavare avses de 6 personer som tillsammans med verkstallande
direktbren utgbr fbretagets ledningsgrupp. Ledningsgruppen bestar av:
- VD, som tillika ar chef fbr Corporate Finance
- vVD, som tillika ar chef fbr Emissionstjanster
- Ekonomi och Administrationschef, samt Risk Manager
- Compliance Officer
- Tradingchef
- Aktiehandelschef
- Kapitalfbrvaltningschef

Till styrelsens ordfbrande och ledambter utgar endast ett fast arvode enligt bolagsstammans beslut.
Ersattning till VD och andra ledande befattningshavare utgbrs av grundlbn, rbrlig ersattning samt
pension.

Fbr VD galler 6 manaders och fbr andra ledande befattningshavare galler 3 manaders bmsesidig
uppsagningstid. Ovriga anstallda omfattas av lagen om anstallningsskydd.
Det finns inga avtal avseende avgangsvederlag till styreise, VD eller andra ledande
befattni ngshavare.

Grundlonl
styrelsearvode

Styrelsens ordfbrande
Ovriga styrelseledambter*
Verkstallande direktbrer
Ovrig ledning
Summa

Pensionskostnad

150000
250000
1 886280
2474297

189302
340847

150000
250000
2075582
2815144

4760577

530149

5290726

Grundlonl
styrelsearvode

Styrelsens ordfbrande
Ovriga styrelseledambter*
Verkstallande direktbrer
Ovrig ledning
Summa

Rorlig
ersattning

Rorlig
ersattning

Pensionskostnad

150000
250000
1 297120
2474297

189302
340847

150000
250000
1 486422
2815144

4171417

530149

4701 566
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Grundlonl
styrelsearvode
Styrelsens ordfbrande
Styrelsens ledambter*
Verkstallande direktbrer
Ovrig ledning
Summa

75000
150000
1 721 612
2 143457
4090069

Rorlig
ersattning

Pensionskostnad

2076726
773826
2850552

75000
150000
4035515
3323663
7559178

237177
406380
643557

VDs del i bonusavsattning (rbrlig ersattning) beslutas av styrelsen. Resterande bonusavsattning
tilldelas bvrig personal enligt beslut av VD, i vissa fall i samrad med styrelse och/eller vVD.

Koncernens pensionsalder ar 65 ar. Utbetalning av rbrlig ersattning ar ej tjanstepensionsgrundande.
Tjanstepensionspremierna ar avgiftsbestamda.
Medelantalet anstallda,
koncern
2007-01-01 - 2007-12-31
Man
Kvinnor
Summa

2008-01-01 - 2008-12-31
Man
Kvinnor
Summa

2007-12-31

Styrelsen (ink!. VD)
Ovrig ledning (VD)
Totalt

Totalt

Man

Kvinnor

Totalt

5
7
12

4
5
9

1
1
2

5
6
11

Medelantalet anstallda,
moderbolag
2008-01-01 - 2008-12-31
Man
Kvinnor
Summa

Styrelsen (ink!. VD)
Ovrig ledning (VD)
Totalt

2007-01-01 - 2007-12-31
Man
Kvinnor
Summa
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2008-01-012008-12-31

2007-01-012007-12-31

Total sjukfranvaro som andel av ordinarie arbetstid
Andel av den total a sjukfranvaron som avser sammanhangande
sjukfranvaro pa 60 dagar eller mer
Sjukfranvaro som andel av varje grupps ordinarie arbetstid
Sjukfranvaron fbrdelad efter kbn:
Man
Kvinnor
Sjukfranvaron fbrdelad efter alderskategori:
29 ar eller yngre
30 - 49 ar
50 ar eller aldre
* Redovisas ej p.g.a. undantagsregeln i lagstiftningen som sager att uppgiften ej ska lamnas om
antalet anstallda i gruppen ar hbgst tio eller om uppgiften kan hanfbras till enskild individ. Med grupp
avses bade kbn och alderskategori.

2008-01-012008-12-31
Koncernen
KPMG
Revision
Andra uppdrag

355220
399381

Ovriga revisorer*
Revision
Andra uppdrag
Summa

34000
8000
796601

Moderbolaget
KPMG
Revision
Andra uppdrag

343720
296794

Ovriga revisorer*
Revision
Andra uppdrag
Summa

11 500
102587
754601

2007-01-012007-12-31

305500
163300

o
o
468800

Med revisionsuppdrag avses granskning av arsredovisningen och bokfbringen samt styrelsens och
verkstallande direktbrens fbrvaltning, bvriga arbetsuppgifter som det ankommer pa bolagets revisor
att utfbra samt radgivning eller annat bitrade som fbranleds av iakttagelser vid sadan granskning eller
genomfbrandet av sadana bvriga ar arbetsuppgifter. Allt annat ar andra uppdrag.
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Not 9 Skatter
Avstamning

av effektiv skatt
2008-01-012008-12-31

Koncernen
Resultat fore skatt

-4993296

Skatt enligt gallande skattesats (28%)
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intakter
Effekt av andrade skattesatser/och skatteregler
Ovrigt
Redovisad effektiv skatt (aktuell skatt)
Varav periodens skattekostnad

1 398123
-89034
8357
-12406
-284786
1 020254
1020254

Aktuell Skatt
Uppskjuten Skatt
Redovisad Skatt

815923
204331
1 020254

Moderbolaget
Resultat fore skatt

2007-01-012007-12-31

-4213580

8838407

Skatt enligt gallande skattesats (28%)
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intakter
Effekt av andrade skattesatser/och skatteregler
Ovrigt
Redovisad effektiv skatt (aktuell skatt)
Varav periodens skattekostnad

1 179802
-70337
8334
-4244
0
1 113555
1 113555

-2474754
-115917
4373
0
-23696
-2609994
-2586298

Aktuell Skatt
Uppskjuten Skatt
Redovisad Skatt

1 047893
65662
1 113555

-2609994

2008-12-31

2007-12-31

0
2609994

Not 10 Utlfming till kreditinstitut
Koncernen
Utestaende fordringar, brutto
- svensk val uta
- utlandsk valuta
Summa
Varav: til/godohavanden pa bank

10334535
743
10335278
10335278

Moderbolaget
Utestaende fordringar, brutto
- svensk val uta
- utlandsk valuta
Summa
Varav: til/godohavanden pa bank

8128289
743
8129032
8129032

For ytterligare information, se aven Aldersanalys Not 3.

17809549
743
17 810 292
17810292
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Koncernen
- bokfOrt yarde
Summa

2806 122
2806122

Moderbolaget
- bokfort yarde
Summa

2806122
2806122

Koncernen
Aktieinnehav vid arets borjan (anskaffningsvarde)
Nettoandring under aret
Justering nettoandring
Aktieinnehav vid arets slut (anskaffningsvarde)
Orealiserat resultat*
Aktieinnehav vid arets slut (bokf6rt Yarde)

3500000
3500000

5700302
-362904

o

5337398
-2288648
3048750

Fondandelar vid arets borjan
Nettoforandring under aret
Fondandelar vid arets slut

Moderbolaget
Aktieinnehav vid arets borjan (anskaffningsvarde)
Nettoandring under aret
Justering nettoandring
Aktieinnehav vid arets slut (anskaffningsvarde)
Orealiserat resultat*
Aktieinnehav vid arets slut (bokf6rt Yarde)

5700302
-362904
0
5337398
-2288648
3048750

Fondandelar vid arets borjan
Nettoforandring under aret
Fondandelar vid arets slut

0
0
0
3048750
Onoterade aktier
525500

9 881 681
-1 702 192
0
8179489
-2479187
5700302
417 789
-417789
0
5700302
Noterade aktier
2523251
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2008-12-31
Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvarden:
Vid arets borjan
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Summa anskaffningsvarden

Specifikation andelar i dotterbolag
Seniorplanering AS, 556692-2935, Stockholm
Redovisat yarde vid arets slut

a
21 823141

a

Antal andelar
1000

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvarden:
Vid arets borjan
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Summa anskaffningsvarden

a
a
a

21 823141

0

21 823 141

0

Kapitalandel
100%

Bokfort yarde
21 823141
21 823 141

a
974500

a
974500

Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvarden:
Vid arets borjan
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Summa anskaffningsvarden

Specifikation andelar i intresseforetag
Skillgo AS, 556701-3353, Stockholm
Redovisat yarde vid arets slut

2007-12-31

a
974500

a
974500

Antal andelar
270

Kapitalandel
27%

Intressebolaget har ej konsoliderats, se vidare Not 2
Redovisningsprinciper

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvarden:
Vid arets borjan
Nyanskaffningar
Summa anskaffningsvarden

18168577
18168577

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid arets borjan
Arets avskrivning enligt plan
Summa avskrivningar

-1 362643
-1 362643

a

a

Bokfort yarde
974500
974500

Mangold Fondkommission
556585-1267

AS

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvarden:
Vid arets borjan
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Summa anskaffningsvarden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid arets borjan
Avyttringar och utrangeringar
Arets avskrivning enligt plan
Summa avskrivningar

Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvarden:
Vid arets borjan
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Summa anskaffningsvarden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid arets borjan
Avyttringar och utrangeringar
Arets avskrivning enligt plan
Summa avskrivningar

1 362283
5461 410

o

6823693

-387778

o

-843603
-1 231 381

1 362283
661 410
0
2023693

1713129
859 951
-1 210797
1 362283

-387778
-483603
-871 391

-1 440270
1 201 214
-148722
-387778

1 152302

974505

0

Bolagets aktiverade immateriella tillgangar (utover goodwill) bestar endast av externt inkopt mjukvara
och kostnader direkt relaterade till denna. I huvudsak bestar tillgangarna av ett nytt ekonomisystem
(Jeeves) och i ett dokumenthanteringssystem (W3D3).

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvarden:
Vid arets borjan
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Summa anskaffningsvarden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid arets borjan
Avyttring och utrangeringar
Arets avskrivning enligt plan
Summa avskrivningar

1 827633
1 127172

o

2954805

-712342

o

-661 519
-1 373861

Mangold Fondkommission
556585-1267

AS

34

Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvarden:
Vid arets borjan
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Summa anskaffningsvarden

2008-12-31

2007-12-31

1 827633
438412

1 369449
865553
-407369
1 827633

0
2266045

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid arets bOrjan
Avyttring och utrangeringar
Arets avskrivning enligt plan
Summa avskrivningar

0
-506 123
1218465

Redovisat varde vid arets slut

1 047580

-712342

-660375
361 671
-413638
-712342
1 115291

Bolagets aktiverade materiella tillgangar bestar i huvudsak av investeringar i kontorsmobler, servrar
och datorer.

Koncernen
Kundfordringar
Kundfordringar koncern
Ej likviderade vardepappersaffarer
Fordringar hos koncernforetag
Aktuell skattefordran
Uppskjuten skattefordran
Summa

3554291

Moderbolaget
Kundfordringar
Kundfordringar koncern
Ej likviderade vardepappersaffarer
Fordringar hos koncernforetag
Aktuell skattefordran
Uppskjuten skattefordran
Ovriga fordringar
Summa

Koncernen
Forutbetald lokalhyra
Forutbetald kostnad for riskhanteringssystem
Ovriga forutbetalda kostnader
Upplupna intakter
Upplupna ranteintakter
Summa

Moderbolaget
Forutbetald lokalhyra
Forutbetald kostnad for riskhanteringssystem
Ovriga forutbetalda kostnader
Upplupna intakter
Upplupna ranteintakter
Summa

o

87553
11 632677
446418
65662
15786601

3504885
1 675000
87553
11 632677
241 742
65662

o

17 207 519

ORC Software

ORC Software

3671 065
251 250
3883720
170062

o
o

274214
8250311

652054
375000
174007
1 354749
384647
2940457

652054
375000
204235
788799
384647
2404735

364157
277 500
554 019

o

193337
1 389013
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Koncernen
Leverantbrsskulder
Anstalldas kallskattemedel
Mervardesskatteskuld
Skulder till Koncernbolag
Aktielan
Aktielan, orealiserat resultat
Ovriga Skulder
Summa

Moderbolaget
Leverantbrsskulder
Anstalldas kallskattemedel
Mervardesskatteskuld
Skulder till Koncernbolag
Aktielan
Aktielan, orealiserat resultat
Ovriga Skulder
Summa

Koncernen
Upplupna personalrelaterade kostnader
Ovriga upplupna kostnader
Fbrutbetalda intakter
Summa

Moderbolaget
Upplupna personalrelaterade kostnader
Ovriga upplupna kostnader
Fbrutbetalda intakter
Summa

1 757618
378855
477 480
78000

o

11 365
1 990275
4693593

1 597277
275675
452457
78000

o

11 365
1 864026
4278800

3519677
746863

1 750208
232440
410 552
2742475
183 157
-3867
31 200
5346165

o

4266540

3002468
696363
3698831

o

6842466
564898
1 689000
9096364
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Not 22 Finansiella tillgangar och skulder
Koncernen
2008

Kassa & tillgodoh.
central bank
Utlaning t.
kreditinstitut
Utlaning t.
allmanheten
Aktier och andelar
Ovriga tillgangar
Summa

Finansiel/a tillgangar varderade
till verk/igt varde via
resu/tatrakningen
Fin. tiI/g. sam
/nnehav fOr
bestams
hande/stil/Mra denna
kategori
andama/
0

Lane-/kundfordringar

Ovriga
sku/der

Summa
redovisat
varde
0

Summa
verk/igt
varde
0

10335278

10335278

10335278

2806122

2806122

2806122

3 554 291

4023250
19751 588

4023250
19751 588

3554291

36916238

36916238

974500
16197297

3048750

29338697

4023250

Ovriga skulder
Upplupna kostnader

4461 505
4266540

4461 505
4266540

4461 505
4461 505

Summa

8728045

8728045

8728045

Moderbolaget
2008
Finansiel/a til/gangar varderade
till verk/igt varde via
resu/tatrakningen
Fin. tiI/g. sam
bestams
/nnehav for
tillMra denna
hande/skategori
andama/
Kassa & tillgodoh.
centralbank
Utlaning t.
kreditinstitut
Utlaning t.
allmanheten
Aktier och andelar
Ovriga tillgangar

974500
18081 764

3048750

Summa

29016918

4023250

Lane-/kundfordringar

Ovriga
sku/der

Summa
redovisat
varde

Summa
verk/igt
varde

0

0

0
8129032

8129032

8129032

2806122

2806122

2806122

3504885

4023250
21 586649

4023250
21 586649

3504885

36545053

36545053

Ovriga skulder
Upplupna kostnader

4172 961
3698831

4172961
3698831

4172961
3698831

Summa

7871 792

7871 792

7871 792
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Finansiel/a tillgangar varderade
till verkligt varde via
resu/tatrakningen
Fin. tit/g. som
/nnehav for
bestams
til/Mra denna
hande/sandama/
kategori

Lane-/kundfordringar

Ovriga
sku/der

Kassa & tillgodoh.
centralbank
Utlaning t.
kreditinstitut
Utlaning t.
allmanheten
Aktier och andelar
Ovriga tillgangar

Ovriga skulder
Upplupna kostnader

Summa
redovisat
varde

Summa
verk/igt
varde

2630

6625512
9096364
15721

876

2630

17810292

17810292

3500000

3500000

5700302
11865031

5700302
11865031

38878255

38878255

6625512
9096364

6625512
9096364

15721

876

15721

Foljande sammanfattar de metoder och antaganden som framst anvants for att faststalla verkligt
yarde pa de finansiella instrument som redovisas i tabellen ovan.

For finansiella instrument som ar noterade pa en aktiv marknad bestams verkligt yarde med
utgangspunkt fran tillgangens noterade kopkurs pa balansdagen utan tillagg for transaktionskostnader
(t.ex. courtage) vid anskaffningstillfallet. Ett finansiellt instrument betraktas som noterat pa en aktiv
marknad om noterade priser med latthet finns tillgangliga pa en Mrs, hos en handlare, maklare,
branschorganisation, foretag som tillhandahaller aktuell prisinformation eller tillsynsmyndighet och
dessa priser representerar faktiska och regelbundet forekommande marknadstransaktioner pa
affarsmassiga villkor. Eventuella framtida transaktionskostnader vid en avyttring beaktas inte. For
finansiella skulder bestams verkligt yarde utifran noterade saljkurs. Sadana instrument aterfinns pa
balansposterna Aktier och andelar samt Obligationer och andra rantebarande vardepapper. Den
storsta delen av foretagets finansiella instrument asatts ett verkligt yarde med priser som ar kvoterade
pa en aktiv marknad.

Om marknaden for ett finansiellt instrument inte ar aktiv, sa tar foretaget fram det verkliga vardet
genom att anvanda en varderingsteknik. De anvanda varderingsteknikerna bygger i sa hog
utstrackning som mojligt pa marknadsuppgifter och foretagsspecifika uppgifter anvands i sa lag grad
som mojligt. Foretaget kalibrerar med regelbundna intervall varderingstekniken och provar dess
giltighet genom att jamfora utfallen fran varderingstekniken med priser fran observerbara aktuella
marknadstransaktioner i samma instrument. Varderingstekniker anvands for foljande klasser av
finansiella instrument, i den man bolaget innehar den typen av instrument; rantebarande vardepapper
(nar prisnoteringar pa en aktiv marknad inte finns tillgangliga), aktier (nar kursnoteringar pa en aktiv
marknad inte finns tillgangliga), andra rantebarande tillgangar och skulder samt derivatinstrument
(OTC-derivat). De tillampade varderingsmodellerna kalibreras sa att verkligt yarde vid forsta
redovisningen uppgar till transaktionspriset och forandring i verkligt yarde redovisas sedan lopande
utifran de forandringar som intraffat i de underliggande marknadsriskparametrarna.

876
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Aktier och rantebarande vardepapper
Verkligt yarde for finansiella instrument som inte ar derivatinstrument beraknas (i) med referens till
finansiella instrument som i allt vasentligt ar likadana eller till nyligen genomforda transaktioner i
samma finansiella instrument alternativt om sadana uppgifter inte finns tillgangliga till (ii) framtida
kassafloden av kapitalbelopp och ranta diskonterade till aktuella marknadsrantor pa balansdagen. I
de fall diskonterade kassaflOden har anvants, beraknas framtida kassaflOden pa den av
foretagsledningen basta bedomningen. Den diskonteringsranta som anvants ar marknadsbaserad
ranta pa liknande instrument pa balansdagen. Da andra varderingsmodeller har anvants ar indata
baserade pa marknadsrelaterade data pa balansdagen.
Innehav i onoterade aktier redovisas i regel till anskaffningsvarde i de fall nar ett tillforlitligt verkligt
yarde ej kan faststallas. Skalet till att de inte kunnat varderas till verkligt yarde pa ett tillfOrlitligt satt ar
att det enligt foretagsledningen rader alltfor stor osakerhet i de framtida kassaflodena samt den
riskjustering som behover goras pa diskonteringsrantan. Foretagsledningen bevakar dock marknaden
lopande, och nar marknadslaget kraftigt forsamras och anskaffningsvardet kraftigt avviker fran
bedomt rimligt yarde omvarderas foretagets innehav av onoterade aktier.
Andra rantebarande tillgangar och skulder
Verkligt yarde pa lanefordringar har beraknats med en diskontering av forvantade framtida
kassaflOden dar diskonteringsrantan har satts till den aktuella utlaningsranta som tillampas.
For kundfordringar och leverantorsskulder med en kvarvarande livslangd pa mindre an sex manader
anses det redovisade vardet reflektera verkligt Yarde. Kundfordringar och leverantorsskulder med en
livslangd overstigande sex manader diskonteras i sam band med att verkligt yarde faststalls.
Verkligt yarde pa upplaning beraknas utifran aktuella marknadsrantor dar upplaningens ursprungliga
kreditspread har hall its konstant om det inte finns tydliga bevis fOr att en forandring av foretagets
kreditvardighet har lett till en observerbar forandring av fOretagets kreditspread.

Koncernen
Inga vasentliga handelser har intraffat efter balansdagen
Moderbolaget
Inga vasentliga handelser har intraffat efter balansdagen

Foretagsledningen har i samband med revisionsarbetet diskuterat utvecklingen, valet och
upplysningarna avseende foretagets viktiga redovisningsprinciper och uppskattningar, samt
tillampningen av des sa principer och uppskattningar.

Klassificering av finansiella tillgangar och skulder
Foretagets redovisningsprinciper definierar narmare hur tillgangar och skulder ska klassificeras i olika
kategorier:
Klassificering av finansiella tillgangar och skulder fOr handel forutsatter att dessa motsvarar
beskrivningen av finansiella tillgangar och skulder som innehas for handel under
redovisn ingspri nciper.
Finansiella tillgangar och skulder som foretaget initialt valt att vardera till verkligt yarde via
resultatrakningen forutsatter att kriterierna under redovisningsprinciper uppfyllts.
Klassificering av finansiella tillgangar som investering som halles till forfall forutsatter att
fOretaget har en uttrycklig avsikt och formaga att inneha tillgangarna till forfall i enlighet med
vad som anges under redovisningsprinciper.
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Viktiga kallor till osakerhet i uppskattningar
Nedskrivningar for kreditforluster
Nedskrivning for kreditforluster sker normalt utifran en individuell bedomning och baseras pa
ledningens basta uppskattning av nuvardet av kassafloden som forvantas erhallas. Vid uppskattning
av dessa kassafloden gors en bedomning av motpartens finansiella situation och realisationsvardet
pa varje underliggande sakerhet. Varje osaker fordran bedoms pa dess meriter och strategin med
avseende pa uppskaUade kassafloden som bedoms atervinningsbara godkanns av den oberoende
riskkontrollen.

Faststallande av verkligt yarde
Innehav av instrument som saknar priser fran valfungerande likvida marknader gor aU vedertagna
varderingsmodeller maste anvandas dar uppskaUningar och antaganden tillampas utover de
marknadsparametrar som kan anvandas i varderingsmodellerna. Aven om varderingsmodellens
berakningsantaganden testas lopande mot transaktioner pa marknaden sa innebar anvandning av
varderingsmodellen aU en osakerhet finns i det framtida faktiska utfallet.

For faststallande av bolagens lagstadgade kapitalkrav galler lagen (2006: 1371) om kapitaltackning
och stora exponeringar samt Finansinspektionens foreskrifter och allmanna rad (FFFS 2007:1) om
kapitaltackning och stora exponeringar.
Det foreligger en skillnad mellan konsolideringen i koncernredovisningen och i den gruppbaserade
redovisningen for kapitaltackningsandamal. I den gruppbaserade redovisningen konsolideras inte
dotterbolaget Seniorplanering. Gruppen utgors saledes enbart av mangold Fondkommission AS som
redovisas i tabell nedan.

For foretagets vidkommande bidrar reglerna till aU starka foretagets motstandskraft mot finansiella
fbrluster och darigenom skydda foretagets kunder. Reglerna innebar aU foretagets kapitalbas (eget
kapital, upptagna forlagslan etc) med marginal ska tacka de Is de foreskrivna minimikapitalkraven,
vilket omfaUar kapitalkraven for kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom skall
omfatta beraknat kapitalkrav for yUerligare definierade risker i verksamheten i enlighet med foretagets
kap italutva rderi ngspol icy.
Foretaget har en faststalld plan for storleken pa kapitalbasen pa nagra ars sikt (kapitalplan) som
baseras pa
-

foretagets riskprofil
identifierade risker med avseende pa sannolikhet och ekonomisk paverkan
s. k. stresstester och scenarioanalyser
forvantad utlaningsexpansion och finansieringsmojligheter samt
ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvarldsforandringar.

Oversynen av kapitalplanen ar en integrerad del av arbetet med foretagets arliga verksamhetsplan.
Planen foljs upp vid behov och en arlig oversyn gors for aU sakerstalla aU riskerna ar korrekt
beaktade och avspeglar foretagets verkliga riskprofil och kapitalbehov.
Varje andring/kompleUering i av styrelsen faststallda policy/strategidokument ska i likhet med viktigare
kreditbeslut och investeringar alltid relateras till foretagets aktuella och framtida kapitalbehov. Under
aret har inga forandringar skett.

Foretaget har valt aU i denna arsredovisning endast lamna de upplysningar som kravs om kapitalbas
och kapitalkrav enligt 4 kap. Det foreligger inga hinder for en snabb overforing av medel ur
kapitalbasen eller aterbetalning av skulder mellan moderforetag och dess doUerforetag.

Mangold Fondkommission
556585-1267
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Finansinspektionens foreskrifter och allmanna rad om offentliggoranden av information om
kapitaltackning och riskhantering FFFS 2007:5. Ovriga upplysningar som kravs enligt dessa
foreskrifter lamnas pa foretagens hemsida www.mangold.se.
Da foretaget idag inte har tillstand att for att ta emot kunders medel pa konto, sa bedomer foretaget
att nuvarande kapitalbas ar mer an tillracklig for den framtida verksamheten.

Mangold Fondkommission
556585-1267
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Sammanfattning kapitalbas
(TSEK)
Primart kapital
Kapitalbas neUo
Sammanfattning kapitalkrav
(TSEK)
Summa kapitalkrav kreditrisk (enligt schablonmetoden)
Kapitalkrav for risker i handelslagret
Kapitalkrav for operativa risker
Summa kapitalkrav

49277

20329

49277

20329

1 089
640
5018

1 897
982
3886

6747

6765

-1 152
-187

-974
-1 853

49277

20329

Specifikation kapitalbas
(TSEK)
Primart kapital
Eget kapital
Avgar:
- Immateriella tillgangar och uppskjutna skattefordringar
- Orealiserade vardeforandringar
Summa primart kapital

Specifikation kreditrisk
(TSEK)
Kreditrisk enligt schablonmetoden
Exponeringar mot
- kommuner, jamforliga samfalligheter och myndigheter
• hushall
Ovriga poster
Summa kapitalkrav fOr kreditrisker

Aktiekursrisker
- Specifik risk
- Generell risk
Summa kapitalkrav for risker i handelslagret
Operativa risker
Basmetoden
Summa kapitalkrav for operativa risker

150
632
307
1089

272
1 092
533
1 897

213
427

327
655

640

982

5018

3886

5018

3886

Det foreligger inga ranterisker eller avvecklingsrisker for Mangold Fondkommissions verksamhet. Den
aktiekursrisk som Mangold Fondkommission bar, ar risken i den marknadskurs som bolagets
aktieinnehav ar varderat till. Maximal risk som Mangold Fondkommission exponeras for motsvaras av
bolagets aktieinnehav.
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Arsredovisningen samt koncernarsredovisningen har godkants for utfardande av styrelsen den
. Resultat- och balansrakning blir foremal for faststallelse pa bolagsstamman den
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Var revisionsberattelse har lamnats den
2009
KPM A

Lars Marcusson
Auktoriserad revisor
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Vi har granskat arsredovisningen, koneernredovisningen oeh bokfOringen samt styrelsens oeh
verkstallande direktorens forvaltning i Mangold Fondkommission AB for ar 2008. Det ar styrelsen
oeh verkstallande direktoren som har ansvaret for rakenskapshandlingarna oeh fOrvaltningen oeh
for att lagen om arsredovisning i kreditinstitut oeh vardepappersbolag tillampas vid upprattandet
av arsredovisningen oeh koneernredovisningen. Vart ansvar ar att uttala oss om arsredovisningen,
koneernredovisningen oeh forvaltningen pa grundval av var revision.
Revisionen har utfOrts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebar att vi planerat oeh
genomfOrt revisionen for att med hog men inte absolut siikerhet forsakra oss om att
arsredovisningen oeh koneernredovisningen inte innehaller vasentliga felaktigheter. En revision
innefattar att granska ett urval av underlagen fOr belopp oeh annan information i rakenskapshandlingama. I en revision ingar oeksa att prova redovisningsprineiperna oeh styrelsens oeh
verkstallande direktorens tillampning av dem samt att bedoma de betydelsefulla uppskattningar
som styrelsen oeh verkstallande direktoren gjort nar de upprattat arsredovisningen
oeh
koneernredovisningen
samt att utvardera den samlade informationen i arsredovisningen oeh
koneernredovisningen. Som underlag for vart uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat vasentliga
beslut, atgarder oeh fOrhallanden i bolaget fOr att kunna bedoma om nagon styrelseledamot eller
verkstallande direktoren ar ersattningsskyldig mot bolaget. Vi har aven granskat om nagon
styrelseledamot
eller verkstallande direktoren pa annat satt har handlat i strid med
aktiebolagslagen,
lagen om arsredovisning
i kreditinstitut oeh vardepappersbolag
eller
bolagsordningen. Vi anser att var revision ger oss rimlig grund fOr vara uttalanden nedan.
Arsredovisningen
oeh koneernredovisningen
har upprattats i enlighet med lagen om
arsredovisning i kreditinstitut oeh vardepappersbolag oeh ger en rattvisande bild av bolagets oeh
koneernens
resultat oeh stallning i enlighet med god redovisningssed
i Sverige.
Forvaltningsberattelsen
ar forenlig med arsredovisningens oeh koneernredovisningens
ovriga
delar.
Vi tillstyrker att arsstamman faststaller resultatrakningen oeh balansriikningen for moderbolaget
oeh ror koneernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt forslaget i fOrvaltningsberattelsen oeh
beviljar styrelsens ledamoter oeh verkstallande direktoren ansvarsfrihet for rakenskapsaret.

