
 

 

Delårsrapport januari-mars 2017 
Nordnet är en bank för investeringar, sparande och lån som finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar, och målet är att bli förstahandsvalet 

för sparande i Norden.  

Besök Nordnets hemsida www.nordnetab.com för rapporter, nyheter och aktuell information om Nordnet. 

 

Januari – mars 2017 

 Rörelseintäkterna ökade med 8 procent till 323,8 MSEK (298,8 MSEK) 

 Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 99,6 MSEK (89,2 MSEK) 

 Periodens resultat efter skatt ökade med 13 procent och uppgår till 81,0 MSEK  

(72,0 MSEK) 

 

Höjdpunkter från första kvartalet 

 Stark kundtillväxt med 27 000 nya kunder under kvartalet och 17 procents ökning av 

kundbasen på ett år 

 Hög aktivitet bland spararna leder till det högsta antalet avslut någonsin under ett 

enskilt kvartal 

 Sista handelsdag för Nordnets aktie 17 februari 

 

Rörelseresultat  

januari-mars 

99,6 (89,2) 
miljoner kronor 

Sparkapital  

31 mars  

246 (197) 
miljarder kronor 

Aktiva kunder  

31 mars 

593 600 (507 100) 
Stycken 

Nettosparande  

januari-mars 

3,6 (2,6) 
miljarder kronor 

Avslut  

januari-mars 

6 860 776 (5 893 800)  
Stycken 

Utlåning*  

31 mars 

9,8 (7,4) 
miljarder kronor 

* Exklusive utlåning mot pantsatta likvida 

medel. 
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Håkan kommenterar årets första kvartal 
Det första kvartalet innebar en positiv inledning på börsåret 2017. Samtliga nordiska marknader 

steg under perioden, och i USA nådde börserna historiska toppnivåer. Stockholmsbörsen blev 

bästa nordiska marknad med en uppgång på knappt fem procent under kvartalet.  

Humöret bland spararna har varit allmänt positivt, och för Nordnet har 2017 startat med ett 

starkt inflöde av nya kunder. Under kvartalet har 27 000 nordiska privatpersoner valt Nordnet 

för sina investeringar, vilket är den högsta siffran någonsin för ett enskilt kvartal. Vi har nu totalt 

närmare 600 000 kunder och tillväxten i kundbasen de senaste tolv månaderna uppgår till 17 

procent, vilket mer än väl uppfyller vårt mål om dubbelsiffrig tillväxt. Våra kunder har under 

perioden nettosparat 3,6 miljarder vilket ligger i linje med föregående kvartal. Nettosparandet 

de senaste tolv månaderna mätt i relation till sparkapitalets storlek vid utgången av första 

kvartalet uppgår till 8 procent, vilket inte matchar målet på tvåsiffrig tillväxt. 

Vårt finansiella resultat för kvartalet är bra. Intäkterna relaterade till courtage och 

fondprovisioner drivs upp av ett högt antal transaktioner och att det sparkapital som våra 

kunder anförtrott oss är på ny rekordnivå. Den höga handelsaktiviteten är i sin tur en följd av 

att börsen gått upp under en lång period och att den avkastning som sparkonto och andra 

ränteplaceringar erbjuder är fortsatt låg. Vår totala utlåning – inkluderande 

värdepappersbelåning, privatlån och bolån – har ökat med 34 procent de senaste tolv 

månaderna, och närmar sig 10 miljarder. Det är siffror jag är stolt över, men den ökade 

utlåningen kompenseras av lägre räntesatser mot kunder, vilket gör att våra 

ränteintäkter är i linje med tidigare nivå. Den totala kostnadsnivån är tre procent 

högre än motsvarande period förra året till följd av framför allt ökade investeringar i 

produktutveckling och marknadsföring. Resultatet före skatt landar på 100 miljoner 

vilket är en ökning med 12 procent jämfört med första kvartalet 2016. 

Som vi tidigare kommunicerat är vårt huvudfokus inom produktområdet en ny 

webbsajt. Under slutet av förra året utvecklade vi en betaversion som ett 

mindre antal kunder och andra användare har testat och gett feedback på. 

Under andra kvartalet kommer vi att bjuda in fler kunder till denna 

betaversion, och också presentera nyheter inom ett par andra 

produktområden. 

Det här är vår första rapport som onoterat bolag. Ni som har följt Nordnet 

känner till att vi numera är ägda av Öhmangruppen och Nordic Capital, 

och att den 17 februari var sista handelsdag för Nordnets aktie. Att vara ett 

privatägt bolag ställer lite mindre krav på finansiell rapportering och 

transparens jämfört med att vara börsnoterad. Vårt sätt att verka som bank kan 

sammanfattas som Transparent Banking. Att ha en öppen kommunikation mot 

kunder, medarbetare, media, myndigheter och andra intressenter anser vi vara 

viktigt för att bygga förtroende. Det gäller även finansiell rapportering. Vi 

kommer att ha samma periodicitet kring finansiella rapporter som tidigare, dock 

att rapporterna kommer att vara något mindre omfattande. Vi har valt att 

fokusera på det vi tror är väsentligt för dig som läsare, och skalat bort litegrann 

av detaljerna och några av de finansiella noterna. Hoppas ni tycker att all 

väsentlig information om Nordnet och företagets utveckling är på plats i den 

här rapporten. Hör gärna av dig till mig med synpunkter eller frågor. 

Håkan Nyberg 

@ceonordnet 

PS. Våra tjänster fortsätter att prisas, vilket är mycket glädjande. Under 

kvartalet utnämndes vi av Økonomisk Ugebrev till den bank som har 

nöjdast private banking-kunder på den danska marknaden. 
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Verksamheten  
 

Om Nordnet 

Nordnet är en bank för investeringar, sparande och lån med verksamhet i Sverige, Norge, 

Danmark och Finland. Vi startade i mitten av 90-talet och drevs av viljan ge privatpersoner 

bättre kontroll över sina pengar. Därför digitaliserade vi aktiehandeln och sänkte priserna. Vi 

omdefinierade vår bransch, och det präglar fortfarande vårt sätt att jobba. Vi ger våra kunder 

kunskap, inspiration och verktyg för att de ska kunna investera självständigt och få så bra 

avkastning som möjligt på sina pengar. Vår vision är att bli de nordiska spararnas 

förstahandsval när det gäller sparande och investeringar. 

På Nordnet står vi för transparens. Transparent Banking är vårt sätt att leva och verka. Det 

syftar till insyn i verksamheten, göra expertis tillgänglig, tydlighet i kommunikation om till exempel 

priser, villkor och produkter samt öppenhet gentemot allmänhet och kunder. 

Nordnets kärnverksamhet är värdepappershandel på internet. Våra kunder kan investera i 

aktier, fonder, ETF:er, optioner, certifikat, strukturerade produkter och spara till pensionen utan 

fasta avgifter och till ett lågt courtage. På den svenska marknaden erbjuder vi även privatlån 

och bolån.  

Den största delen av Nordnets kundbas utgörs av nordiska privatpersoner. Nordnet har även 

partnersamarbeten med rådgivare och andra banker vilka förmedlar kunder till Nordnet och 

genom fullmakt agerar för kundernas räkning. 

 

Marknaden 

Världens börser fortsätter att rida på den positiva våg som har hållit i sig sedan Brexit-

omröstningen förra sommaren. Uppgången har trotsat upprepade orosmoln och problem i 

omvärlden, så även under första kvartalet. Stockholmsbörsen har nu radat upp nio raka 

månader med uppgång för OMXS30-index. De nordiska börserna gav alla positiv avkastning 

under kvartalet, med Stockholm i topp. 

I början av mars genomförde den amerikanska centralbanken sin tredje höjning av styrräntan 

sedan finanskrisen. Börserna påverkades inte nämnvärt av beskedet, på tvärs mot tidigare 

utbredda rädsla för effekterna av eventuella räntehöjningar.  

Första kvartalets börs präglades framför allt av rapporterna för fjärde kvartalet. Rapporterna 

var överlag bättre än förväntningarna och gav stöd åt börserna. Några populära nordiska 

aktier gick dock mot strömmen med negativa överraskningar och kursfall. Hennes & Mauritz 

fortsätter att gå svagt på börsen och föll till nya årslägstanivåer efter bolagets rapport för 

första kvartalet. Aktien har backat närmare 40 procent sedan toppnivåerna för två år sedan. 

Eländet fortsätter för Fingerprint Cards, som vinstvarnade under mars för första kvartalet. 

Bolaget drog tillbaka sina prognoser för 2017 och slopar aktieutdelningen på grund av trög 

säsongsstart. Aktien backade med 30 procent på beskedet. I Köpenhamn blev det ombyte på 

aktietronen under kvartalet i och med att Novo Nordisk tappade sin ställning som största aktie i 

OMXC20-index till Danske Bank. Novo Nordisk har tappat 30 procent på börsen det senaste året 

medan Danske har klättrat lika mycket. I Oslo hade laxodlingsbolagen ett svagt kvartal. Efter att 

ha gynnats av höga priser på lax under fjolåret, så var sektorn under press under första 

kvartalet. Oro för att de höga priserna ska slå mot efterfrågan samt förväntningar om ökad 
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produktion från Chile drog ned sektorn med drygt 20 procent. Industribolaget Wärtsilä var 

bästa storbolagsaktie i Helsingfors efter att bokslutsrapporten visade en stark avslutning på 

fjolåret. Aktien steg med drygt 20 procent under kvartalet till nya historiska toppnivåer. 

 

Kunder, sparande och utlåning 

Antalet aktiva kunder hos Nordnet uppgår per den 31 mars till 593 600 (507 100), vilket 

motsvarar en ökning med 17 procent sedan ett år tillbaka.  

Våra kunders samlade sparkapital uppgår till 246 (197) mdr SEK, vilket är en ökning med 25 

procent jämfört med sista mars föregående år.  

Nettosparandet för perioden januari-mars 2017 uppgår till 3,6 (2,6) mdr SEK. Räknat i relation till 

sparkapitalet per den sista mars 2016, motsvarar nettosparandet de senaste tolv månaderna 8 

procent.  

Nordnets kunder gjorde i snitt 108 000 (98 200) avslut per dag under perioden januari-mars, 

vilket är en ökning med 10 procent jämfört med januari-mars 2016.  

Utlåningen exklusive utlåning mot pantsatta likvida medel ökade med 33 procent jämfört med 

tolv månader tillbaka och uppgår till 9,8 (7,4) mdr SEK.  

 

Tabell: Kunder- och kontoöversikt 

 

Tabell: Nettosparande och sparkapital 

 

Tabell: Utlåning 

 
1) Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel, se not 5.  

Tabell: Antalet affärer 

 

 

  

Antalet kunder och konton 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31

Kunder 593 600 566 800 545 600 523 200 507 100

Varav  priv atlån 27 600 27 600 27 500 27 200 27 200

Konton 771 200 735 000 705 600 673 800 650 500

Nettosparande och sparkapital (mdr SEK) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31

Nettosparande 3,6 4,1 3,3 4,2 2,6

Sparkapital 245,7 234,7 225,0 204,8 196,7

Utlåning (mdr SEK) 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31

Värdepappersbelåning 1) 5,4 5,1 4,9 4,5 4,7

Priv atlån 3,2 3,2 3,0 2,8 2,7

Bolån 1,2 0,9 0,6 0,2 -

Total 9,8 9,2 8,5 7,6 7,4

Antal affärer 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31

För perioden (kv artal) 6 860 800 6 207 900 5 425 800 5 404 000 5 893 800

I snitt per dag under perioden 108 000 98 500 82 200 87 200 98 200
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Intäkter och kostnader, koncernen 

Januari – mars 2017 

Rörelseintäkterna under årets första kvartal ökade med 8 procent och uppgår till  

323,8 (298,8) MSEK. Räntenettot ökade med 1,5 MSEK, vilket främst förklaras av högre utlåning. 

Provisionsnettot ökade med 11,6 MSEK, vilket förklaras av ett högre antal avslut.  

Rörelsens kostnader före kreditförluster ökade med 7 procent jämfört med första kvartalet 

föregående år och uppgick till -214,6 (-201,4) MSEK.  

Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 99,6 (89,2) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till  

31 (30) procent. Periodens resultat efter skatt ökade med 13 procent och uppgick till  

81,0 (72,0) MSEK vilket ger en vinstmarginal på 25 (24) procent.  

Rörelseintäkterna exklusive transaktionsrelaterat provisionsnetto för kvartalet ökade med 10 

procent jämfört med samma kvartal föregående år. Kostnadstäckningen, det vill säga 

rörelseintäkterna exklusive transaktionsrelaterat provisionsnetto i förhållande till kostnaderna, 

uppgick till 87 (84) procent. 

 

Finansiell ställning, likviditet och kassaflöde 

Nordnet har tre typer av utlåning: utlåning med värdepapper som säkerhet, privatlån och bolån. 

Nordnet har väl utvecklade rutiner för hantering av kreditrisker inom dessa produkter. 

Bolån erbjuds endast till fysiska personer i Sverige, med en bostadsrätt eller villa belägen i 

Sverige som säkerhet. Maximal belåningsgrad som tillåts vid beviljandet av ett bolån är  

50 procent. Kreditrisken i denna del av Nordnets utlåning är att betrakta som lägre än 

kreditrisken inom Nordnets övriga utlåningsprodukter. 

Liksom för bolån, erbjuds privatlån endast till fysiska personer i Sverige. Nordnet använder en 

beprövad modell för att bedöma kreditrisken på de privatpersoner som söker lån. Modellen 

uppskattar risken i varje låneansökan och utgör grund för beviljande och prissättning. 

Kreditrisken i denna utlåning är att betrakta som högre än i Nordnets övriga verksamhet, men 

matchas av högre räntemarginaler. 

Nordnets inlåningsöverskott placeras i huvudsak i säkerställda obligationer, statspapper, 

Sveriges Riksbank, Danmarks Nationalbank samt i det nordiska banksystemet. 

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av mars till 211,5 (260,7) MSEK, varav spärrade 

medel till 74 (88) MSEK. Dessutom hålls räntebärande placeringar till verkligt värde om  

13 505,6 (13 174,8) MSEK.  

Koncernens eget kapital uppgick till 2 062,8 (1 954,4 exklusive minoritet och 1 958,0 inklusive 

minoritet) MSEK.  

Avseende den konsoliderade situationen där NNB Intressenter AB* är moderbolag, uppgick 

kapitalbasen till 1 373,5 (1 150,6) MSEK och totalt exponeringsbelopp är 8 080,9 (7 585,7) MSEK. 

Kapitalrelationen uppgick vid utgången av perioden till 17,0 procent jämfört med 15,2 procent vid 

samma tidpunkt föregående år. 

* Se under rubriken ”Noter, koncernen” på sidan 12.  
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Kassaflöde 

Under perioden januari-mars 2017 har kassaflödet från den löpande verksamheten påverkats av 

ökad likviditet på kunddepåer om 1,1 mdr SEK och av värdepappersaffärer under settlement, så 

kallade likvidfordringar. Kassaflödet från den löpande verksamheten har också påverkats om  

-1,0 mdr SEK på grund av ökad utlåning. 

Kassaflödet i investeringsverksamheten påverkas under perioden januari-mars 2017 med 

-0,7 mdr SEK till följd av nettoinvesteringar i obligationer och andra räntebärande värdepapper 

som ett resultat av ökat inlåningsöverskott. 

 

Moderbolaget 

Moderbolaget Nordnet AB (publ) är ett holdingbolag och bedriver ingen verksamhet utöver 

rollen som ägare av Nordnet Bank AB och Nordnet Pensionsförsäkring AB samt koncernens 

övriga bolag. Rörelseintäkterna för januari-mars 2017 uppgick till 2,6 (2,3) MSEK och avser 

koncerninterna administrativa tjänster. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till  

-0,2 (-0,4) MSEK och består främst av räntekostnader och liknande kostnader. Moderbolagets 

resultat efter finansiella poster för perioden januari-mars 2017 uppgick till -2,4 (-3,2) MSEK. 

Moderbolagets likvida medel uppgick till 2,2 (11,1) MSEK och eget kapital uppgick till  

1 255,6 (1 291,4) MSEK. 
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Den verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten för perioden januari-mars 2017 ger 

en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat 

samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som 

ingår i koncernen står inför. 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 

Bromma den 25 april 2017 

 

Håkan Nyberg  

Vd  
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Finansiella rapporter 
 

Koncernens resultaträkning (MSEK) 

 

Avgiften för den statliga resolutionsavgiften redovisas som en räntekostnad. Motsvarande avgift, Stabilitetsavgiften som 

gällde fram till och med 2015 har flyttats från allmänna administrationskostnader till räntekostnader. Historiska 

jämförelsesiffror och nyckeltal har justerats. 

 

Koncernens rapport över totalresultat (MSEK) 

 

 

          3 mån 3 mån 12 mån rull 12 mån

Koncernen, MSEK Not jan-mar 2017 jan-mar 2016 apr-mar 2017 jan-dec 2016

Ränteintäkter 110,0 108,4 435,5 433,9

Räntekostnader -9,8 -9,8 -30,9 -30,8

Prov isionsintäkter 235,0 217,2 851,8 834,0

Prov isionskostnader -70,6 -64,4 -250,3 -244,1

Nettoresultat av  finansiella transaktioner 45,1 33,7 162,9 151,5

Öv riga rörelseintäkter 14,1 13,7 51,9 51,5

Summa rörelseintäkter 323,8 298,8 1 221,0 1 196,0

Allmänna administrationskostnader 2 -176,8 -162,5 -682,3 -668,0

Av - och nedskriv ningar av  materiella och immateriella 3 -22,9 -20,0 -85,8 -82,9

Öv riga rörelsekostnader 4 -15,0 -18,9 -44,4 -48,3

Summa kostnader före kreditförluster -214,6 -201,4 -812,4 -799,2

Resultat före kreditförluster 109,2 97,5 408,5 396,8

Kreditförluster, netto -9,5 -8,3 -30,3 -29,1

Rörelseresultat 99,6 89,2 378,1 367,7

Skatt på periodens resultat -18,6 -17,1 -72,2 -70,7

Periodens resultat 81,0 72,0 306,0 297,0

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 81,0 72,3 305,7                     297,0

Innehav  utan bestämmande inflytande -                            -0,3 0,3                         -                            

3 mån 3 mån 12 mån rull 12 mån

Koncernen, MSEK jan-mar 2017 jan-mar 2016 apr-mar 2017 jan-dec 2016

Periodens resultat 81,0 72,0 306,0 297,0

Poster som skall återföras till resultatet

Värdeförändringar av  finansiella tillgångar som kan säljas 6,4 9,6 42,5 45,7

Skatt på v ärdeförändringar av  tillgångar som kan säljas -1,4 -2,1 -9,4 -10,1

Omräkning av  utländsk v erksamhet -2,8 4,8 11,6 19,2

Skatt på omräkning av  utländsk v erksamhet 0,6 -                            -0,3 -0,9

Övrigt totalresultat efter skatt 2,8 12,2 44,6 54,0

Totalresultat efter skatt 83,8 84,2 350,6 351,0

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 83,8 84,6 350,2 351,0

Innehav  utan bestämmande inflytande -                            -0,3 0,3                         -                            
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Koncernens balansräkning (MSEK) 

 

 

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i 

sammandrag (MSEK) 

 

 

 

Koncernen, MSEK Not 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

Tillgångar

Kassa och tillgodohav anden hos centralbanker 0,0                         -                            436,4                     

Utlåning till kreditinstitut 211,5 260,7 329,0

Utlåning till allmänheten 5 10 455,5 7 875,0 9 516,4

Finansiella tillgångar till v erkligt v ärde 13,2 9,4 10,6

Finansiella tillgångar som kan säljas 10 863,2 10 318,4 11 959,3

Finansiella tillgångar som hålls till förfall 5 164,6 3 526,3                  3 526,0

Tillgångar i försäkringsrörelsen 44 284,6 35 862,0 41 684,7

Immateriella anläggningstillgångar 371,5 387,2 374,8

Materiella anläggningstillgångar 33,9 27,9 27,0

Aktuella skattefordringar 103,4                     64,3 95,2                       

Öv riga tillgångar 3 203,5 2 630,9 2 385,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 130,6 120,1 105,3

Summa tillgångar 74 835,6 61 082,2 70 450,2

Skulder

In- och upplåning från allmänheten 24 846,7 20 528,9 24 426,6

Skulder i försäkringsrörelsen 44 285,9 35 863,1 41 685,9

Öv riga skulder 3 367,0 2 451,4 2 168,2

Aktuella skatteskulder 88,2 86,9 4,4

Uppskjutna skatteskulder 42,7 50,7 42,9

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 142,3 143,1 143,4

Summa skulder 72 772,8 59 124,1 68 471,4

Eget kapital

Aktiekapital 175,0 175,0 175,0

Öv rigt tillskjutet kapital 481,1 479,7 481,1

Andra reserv er -56,6 -101,1 -59,4

Intjänade v instmedel inklusiv e periodens resultat 1 463,3 1 400,8 1 382,2

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 2 062,8 1 954,4 1 978,9

Innehav  utan bestämmande inflytande -                            3,6                                                      -

Totalt eget kapital 2 062,8 1 958,0 1 978,9

Summa skulder och eget kapital 74 835,6 61 082,2 70 450,2

Förändringar i eget kapital, Koncernen, MSEK 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

Ingående eget kapital 1 978,9 1 874,0 1 874,0

Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare 81,0 72,3 297,0

Öv rigt totalresultat 2,7 12,2 54,0

Effekt av  förv ärv  av  minoritetsandel -                            -                            -20,6

Utdelning -                            -                            -226,7

Prestationsrelaterat aktieprogram 0,2 0,9                         2,3

Återköp av  egna aktier -                            -1,1 -1,1

Innehav  utan bestämmande inflytande -                            -0,3                              -

Utgående eget kapital 2 062,8 1 958,0 1 978,9
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Koncernens rapport över kassaflöde i sammandrag (MSEK) 

 

 

  

3 mån 3 mån 12 mån rull 12 mån

Koncernen,  MSEK jan-mar 2017 jan-mar 2016 apr-mar 2017 jan-dec 2016

Den löpande verksamheten

155,2 190,1 311,5 346,5

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -30,2 1 670,1 1 842,0 3 542,3

Kassaflöde från den löpande v erksamheten 125,0 1 860,2 2 153,6 3 888,8

Investeringsverksamheten

-27,1 -41,2 -44,8 -58,9

Nettoinv esteringar i finansiella instrument -651,1 -1 443,4 -2 324,9 -3 117,2

Kassaflöde från inv esteringsv erksamheten -678,2 -1 484,7 -2 369,7 -3 176,1

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsv erksamheten -                            -405,1 156,7 -248,4

Periodens kassaflöde -553,2 -29,6 -59,5 464,3

Likvida medel vid periodens början 765,5 294,7 260,7 294,7

Kursdifferens i likv ida medel -0,8 -4,4 10,3 6,5

Likvida medel vid periodens slut 211,5 260,7 211,5 765,5

varav t illgodohavande hos centralbanker 0,0 - 0,0 436,4                     

varav ut låning t ill kredit inst itut 211,5 260,7 211,5 329,0

Kassaflöde från den löpande v erksamheten före förändringar

 av  rörelsekapital

Förv ärv  och av yttringar av  immateriella och materiella 

anläggningstillgångar
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Moderbolagets resultaträkning (MSEK) 

 
 

Moderbolagets rapport över totalresultat (MSEK) 

 

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag (MSEK) 

 

  

3 mån 3 mån 12 mån rull 12 mån

Moderbolaget, MSEK jan-mar 2017 jan-mar 2016 apr-mar 2017 jan-dec 2016

Nettoomsättning 2,6 2,3 9,6 9,3

Summa rörelseintäkter 2,6 2,3 9,6 9,3

Öv riga externa kostnader -2,2 -1,7 -7,7 -7,2

Personalkostnader -2,3 -3,0 -9,3 -10,0

Öv riga rörelsekostnader -0,4 -0,4 -1,3 -1,3

Rörelseresultat -2,2 -2,9 -8,6 -9,2

Resultat från finansiella investeringar:

Resultat från andelar i koncernföretag -                            -                            199,1                     199,1                     

Öv riga ränteintäkter och liknande intäkter 0,0 -                            -                            0,0

Räntekostnader och liknande kostnader -0,2 -0,4 -0,9 -1,1

Resultat från finansiella investeringar -0,2 -0,4 198,2 198,1

Resultat efter finansiella poster -2,4 -3,2 189,6 188,8

Skatt på periodens resultat 0,5 0,5 -0,3 -0,3

Periodens resultat -1,9 -2,7 189,4 188,6

3 mån 3 mån 12 mån rull 12 mån

Moderbolaget, MSEK jan-mar 2017 jan-mar 2016 apr-mar 2017 jan-dec 2016

Periodens resultat -1,9 -2,7 189,4 188,6

Övrigt totalresultat -                            -                            -                            -                            

Totalresultat efter skatt -1,9 -2,7 189,4 188,6

Balansräkning, Moderbolaget, MSEK 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 1 202,3 1 203,2 1 202,3

Omsättningstillgångar 70,2 118,6 66,2

Kassa och bank 2,2 11,1 7,8

Summa tillgångar 1 274,7 1 332,8 1 276,3

Eget kapital och skulder

Eget kapital 1 255,6 1 291,4 1 257,5

Kortfristiga skulder 19,1 41,4 18,8

Summa skulder och eget kapital 1 274,7 1 332,8 1 276,3
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Noter, koncernen 
Sedan februari 2017 är NNB Intressenter AB moderbolag till Nordnet AB (publ). NNB Intressenter AB är inte 

rörelsedrivande och bolagets enda verksamhet består av att äga aktier i Nordnet AB (publ). Denna rapport 

avser Nordnetkoncernen med undantag för Not 10 Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet och den 

konsoliderade situationen, som inkluderar NNB Intressenter AB. 

 

Not 1 Redovisningsprinciper  

Nordnet AB:s (publ) koncernredovisning är upprättad i enlighet med International Financial Reporting 

Standards (IFRS) godkända av EU. Denna rapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 

Delårsrapportering. Vidare följer koncernen lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 

och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:25). Delårsrapporten för moderbolaget har utformats i 

enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL 1995:1 554) och med tillämpning av Rådet för finansiell rapportering 

RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna rapport är de som 

beskrivits i Nordnets årsredovisning för 2016 not 5, avsnittet ”Tillämpade redovisningsprinciper”. För 

koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och värderingsgrunder tillämpats som i 

årsredovisningen 2016.  

 

Not 2 Allmänna administrationskostnader 

 

 

Not 3 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 

 

 

Not 4 Övriga rörelsekostnader 

 

 

Not 5 Utlåning till allmänheten    

Per 31 mars 2017 avser 615,1 (475,8) MSEK av utlåning till allmänheten så kallade kontokrediter som i sin 

helhet täcks av pantsatta likvida medel på kapitalförsäkringar och investeringssparkonton (ISK), 

utlåningsräntan på krediten motsvaras av inlåningsräntan på de pantsatta likvida medlen.   

Resterande del av utlåningen till allmänheten har säkerhet i form av värdepapper, fastigheter eller är  

blancolån. 

3 mån 3 mån 12 mån rull 12 mån

MSEK jan-mar 2017 jan-mar 2016 apr-mar 2017 jan-dec 2016

Personalkostnader -93,9 -89,6 -363,9 -359,6

Öv riga administrationskostnader -82,9 -72,9 -318,4 -308,4

-176,8 -162,5 -682,3 -668,0

3 mån 3 mån 12 mån rull 12 mån

MSEK jan-mar 2017 jan-mar 2016 apr-mar 2017 jan-dec 2016

Av skriv ningar -22,9 -20,0 -85,8 -82,9

-22,9 -20,0 -85,8 -82,9

3 mån 3 mån 12 mån rull 12 mån

MSEK jan-mar 2017 jan-mar 2016 apr-mar 2017 jan-dec 2016

Marknadsföringskostnader -12,6 -17,0 -37,1 -41,5

Öv riga rörelsekostnader -2,4 -1,9 -7,3 -6,8

-15,0 -18,9 -44,4 -48,3
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Not 6 Närståendetransaktioner 

E. Öhman J:or AB är närstående till Nordnet AB (publ) då E. Öhman J:or AB innehar ett indirekt ägande i 

Nordnet AB (publ) genom att vara ägare i moderbolaget NNB Intressenter AB. Nordnet har samarbetsavtal 

med E. Öhman J:or Fonder AB. Sedan 2014 har avtal ingåtts om förvaltning av Nordnets avgiftsfria 

indexfonder, Superfonderna, med E. Öhman J:or Fonder AB. 

I övrigt har likartade transaktioner med närstående skett i samma utsträckning som tidigare. För vidare 

information se not 6 i årsredovisningen för 2016.  

 

Not 7 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Nordnets verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer vars effekter på koncernens resultat och 

finansiella ställning kan kontrolleras i varierande grad. Vid bedömning av koncernens framtida utveckling är 

det av vikt att, vid sidan av eventuella möjligheter till resultattillväxt, även beakta riskfaktorerna. En 

beskrivning av Nordnets riskexponering och hantering av risker finns i årsredovisningen för 2016, not 7. Inga 

väsentliga förändringar har skett under första kvartalet 2017. 

 

Not 8 Finansiella tillgångar och skulder samt deras verkliga 

värden 
 

Verkligt värde 

  

*Tillgångar i försäkringsrörelsen kommer från Nordnet Pensionsförsäkring AB:s placeringar. Dessa är delvis placerade på konto hos 

Nordnet Bank AB som i sin tur har placerat i räntebärande värdepapper till ett värde av 2 642,4 (2 866,5) MSEK. Per 2016-12-31 uppgick 

motsvarande belopp till 2 511,7 MSEK.   

            

Beskrivning av värdering till verkligt värde 

Utlåning till kreditinstitut 
Verkligt värde på utlåning till kreditinstitut, som inte betalas på anfordran, har beräknats med en diskontering av 

förväntade framtida kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till den aktuella utlåningsränta som tillämpas. Verkligt 

värde på fordringar som betalas på anfordran bedöms vara detsamma som redovisat värde. 

 

2017-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2016-03-31 2016-12-31 2016-12-31

MSEK

Redovisat 

värde

Verkligt

 värde

Redovisat 

värde

Verkligt 

värde

Redovisat 

värde

Verkligt  

värde

Finansiella tillgångar

Utlåning till kreditinstitut 211,5 211,5 260,7 260,7 329,0 329,0

Utlåning till allmänheten 10 455,5 10 455,5 7 875,0 7 875,0 9 516,4 9 516,4

Finansiella tillgångar till v erkligt v ärde 13,2 13,2 9,4 9,4 10,6 10,6

Finansiella tillgångar som kan säljas* 10 863,2 10 863,2 10 318,4 10 318,4 11 959,3 11 959,3

Finansiella tillgångar som hålls till förfall 5 164,6 4 110,5 3 526,3 3 510,8 3 526,0             3 541,8             

Tillgångar i försäkringsrörelsen* 44 284,6 44 284,6 35 862,0 35 862,0 41 684,7 41 684,7

Öv riga tillgångar 3 125,8 3 125,8 2 549,6 2 549,6 2 385,5 2 385,3

Upplupna intäkter 83,0 83,0 81,6 81,6 105,3 75,9

Summa 74 201,4 73 147,3 60 483,0 60 467,6 69 516,8 69 503,0

Finansiella skulder

In- och upplåning från allmänheten 24 846,7 24 846,7 20 528,9 20 528,9 24 426,6 24 426,6

Skulder i försäkringsrörelsen, av seende inv esteringsav tal 44 285,9 44 285,9 35 863,1 35 863,1 41 685,9 41 685,9

Öv riga skulder 3 354,4 3 354,4 2 423,0 2 423,0 2 168,2 2 154,0

Upplupna kostnader 98,7 98,7                  68,9 68,9                  143,4 85,0                  

Summa 72 585,7 72 585,7 58 884,0 58 884,0 68 424,1 68 351,5
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Utlåning till allmänheten 

Verkligt värde beräknas i regel individuellt för finansiella instrument. Dessutom görs värderingsjusteringar 

på portföljnivå för att täcka kreditrisken. 

 Utlåning till allmänheten med finansiella instrument eller fastigheter som säkerhet bedöms vara lika som 

redovisat värde. 

 Lånefordringar utan säkerhet har beräknats med en diskontering av förväntade framtida kassaflöden 

där diskonteringsräntan har satts till den aktuella utlåningsränta som tillämpas. 

 

Tillgångar i försäkringsrörelsen  

Verkligt värde baseras på en noterad kurs på en aktiv marknad eller genom att använda 

värderingsmodeller baserade på observerbara marknadsdata. Värderingsmodeller baserade på 

observerbara marknadsdata används för derivatinstrument och för vissa räntebärande värdepapper. 

Valutaterminer värderas till verkligt värde genom en diskontering av skillnaden mellan den avtalade 

terminskursen och den terminskurs som kan tecknas på balansdagen för den återstående 

kontraktsperioden. Diskontering görs till riskfri ränta baserad på statsobligationer. 

Onoterade optioner värderas till verkligt värde med tillämpning av Black-Scholes modell utifrån 

underliggande marknadsdata. 

Verkligt värde på räntebärande värdepapper har beräknats med en diskontering av förväntade framtida 

kassaflöden där diskonteringsräntan har satts utifrån aktuell marknadsränta. 

Fondandelar som inte bedöms handlas på en aktiv marknad till ett noterat pris värderas till verkligt värde 

utifrån NAV-kursen (net asset value).  

 

Övriga tillgångar, upplupna intäkter, kortfristiga skulder och upplupna kostnader  

För tillgångar och skulder i balansräkningen med en kvarvarande löptid på mindre än sex månader anses 

det redovisade värdet reflektera verkligt värde. 

 

Skulder till kreditinstitut 

För skulder i balansräkningen med en kvarvarande löptid på mindre än sex månader anses det redovisade 

värdet reflektera verkligt värde. 

 

In- och upplåning från allmänheten 

Verkligt värde på inlåning har beräknats med en diskontering av förväntade framtida kassaflöden där 

diskonteringsräntan har satts till den aktuella inlåningsräntan som tillämpas. Verkligt värde på en skuld som 

är inlösenbar på anfordran tas emellertid inte upp till ett lägre belopp än det belopp som ska erläggas vid 

anfordran, diskonteras från det första datum när betalningen av detta belopp skulle kunna krävas. 

 

Skulder i försäkringsrörelsen  

Verkligt värde på skulder i försäkringsrörelsen följer verkliga värdet på tillgångar i försäkringsrörelsen med 

undantag för skulder avseende försäkringsavtal som inte klassificeras som en finansiell skuld. 
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Värderingsnivåer 

 

 

Beskrivning av värderingsnivåer 

Nivå 1 

Finansiella tillgångar och finansiella skulder vars värde enbart baseras på en noterad kurs från en aktiv marknad för 

identiska tillgångar eller skulder. Denna kategori innefattar bland annat statsskuldväxlar, aktieinnehav och depositioner. 

 

Nivå 2 

Finansiella tillgångar och finansiella skulder värderade genom att använda värderingsmodeller i huvudsak baserade på 

observerbara marknadsdata. Instrument i denna kategori värderas med tillämpning av: 

a) Noterade priser för liknande tillgångar eller skulder, eller identiska tillgångar eller skulder från marknader som inte 

bedöms vara aktiva; eller 

b) Värderingsmodeller som huvudsakligen bygger på observerbara marknadsdata. 

Denna kategori innefattar bland annat fondandelar, derivatinstrument och vissa räntebärande värdepapper. 

2017-03-31 Nivå 1 Nivå 2

MSEK

Noterat 

marknadspris på 

aktiv marknad

Värderings-

modell baserad 

på observerbar 

marknadsdata Summa

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde

Finansiella tillgångar till v erkligt v ärde 13,2 -                            13,2

Finansiella tillgångar som kan säljas 10 863,2                -                            10 863,2

Tillgångar i försäkringsrörelsen 21 859,2 22 425,3                44 284,6

Summa 32 735,7 22 425,3               55 161,0               

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde

Skulder i försäkringsrörelsen, av seende inv esteringsav tal 21 860,6 22 425,3 44 285,9

Summa 21 860,6 22 425,3 44 285,9

2016-03-31

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde

Finansiella tillgångar till v erkligt v ärde 9,4 -                            9,4

Finansiella tillgångar som kan säljas 10 318,4 -                            10 318,4

Tillgångar i försäkringsrörelsen 17 496,1 18 365,9                35 862,0

Summa 27 823,9 18 365,9               46 189,8               

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde

Skulder i försäkringsrörelsen, av seende inv esteringsav tal 17 497,2 18 365,9 35 863,1

Summa 17 497,2 18 365,9 35 863,1

2016-12-31

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde

Finansiella tillgångar till v erkligt v ärde 10,6 -                            10,6

Finansiella tillgångar som kan säljas 11 959,3 -                            11 959,3

Tillgångar i försäkringsrörelsen 21 016,7 20 667,9                41 684,7

Summa 32 986,6 20 667,9               53 654,5               

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde

Skulder i försäkringsrörelsen, av s. inv esteringsav tal 21 018,0 20 667,9 41 685,9

Summa 21 018,0 20 667,9 41 685,9
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Not 9 Eventualförpliktelser 

 
1) I beloppet ingår spärrade medel om 74 (88) MSEK.  

 

För egna skulder ställda säkerheter omfattar värdepapper som har pantsatts i samband med återköpsavtal. 

Transaktionerna genomförs enligt standardavtal som används av parterna på den finansiella marknaden. Motparter i 

dessa transaktioner är kreditinstitut. Transaktionerna är huvudsakligen kortfristiga med en löptid på mindre än tre 

månader.    

Övriga ställda säkerheter består av obligationer och andra räntebärande värdepapper, vilka lämnats som säkerhet för 

kundens värdepapperslån och för betalning till clearingorganisationer. Motpart i värdepapperslånetransaktionerna är 

andra kreditinstitut.   

I försäkringsrörelsen uppgår per balansdagen 31 mars 2017, registerförda tillgångar till 44 284 (31 839) MSEK, för vilka 

försäkringstagarna har förmånsrätt.   

I tillägg till åtagandena specificerade i tabellen ovan fanns vid periodens slut 7 144 (5 776) i ej utnyttjat kreditutrymme 

relaterat till möjlig belåning av värdepapper. För varje kund begränsas kreditutrymmet av det lägsta beloppet av 

kreditlimit, vilken sätts individuellt per kund av bolaget, och belåningsvärde på innehavda värdepapper. Kreditavtalen 

kan sägas upp med 60 dagars varsel. Belåningsvärde för ett värdepapper kan ändras momentant.  

  

  

Eventualförpliktelser, MSEK 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

För egna skulder ställda säkerheter

Obligationer och andra räntebärande v ärdepapper -                                                         -                              -

-                                                        -                             -

Ov anstående säkerheter hänför sig till

Skulder till kreditinstitut -                                                         -                              -

-                                                        -                             -

Övirga ställda säkerheter

Obligationer och andra räntebärande v ärdepapper1) 2 118,6 1 841,1                  2 135,7                  

2 118,6                 1 841,1                 2 135,7                 

Ov anstående säkerheter hänför sig till

Depositioner hos kreditinstitut 1 814,3 1 558,3 1 833,8

Depositioner hos clearinginstitut 304,3 282,8 301,9

2 118,6 1 841,1 2 135,7

Summa ställda säkerheter 2 118,6 1 841,1 2 135,7

Klientmedel

Förv altade medel för tredje mans räkning (klientmedelskonto) 221,2 233,6 194,7                     

221,2 233,6 194,7                    

Åtaganden

Bev iljade men ej utbetalda krediter, blancolån 144,6 1 899,3 164,7                     

144,6 1 899,3 164,7                    
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Not 10 Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet och den 

konsoliderade situationen 

Det finansiella konglomeratet 

 

 

Ovanstående tabell avser det finansiella konglomeratet som sedan februari 2017 består av  

NNB Intressenter AB, Nordnet AB (publ) och samtliga dess dotterbolag. Det finansiella konglomeratets 

kapitalbas är beräknad enligt konsolideringsmetoden. Den gruppbaserade redovisningen har upprättats 

enligt samma redovisningsprinciper som koncernredovisningen. 

Kapitalkrav från Bankverksamheten varierar främst med storleken och kreditkvaliteten på bankens 

tillgångar. 

Kapitalkrav från försäkringsverksamheten varierar främst med storleken på försäkringsbolaget 

försäkringskapital samt försäkringsbolagets kostnader.  

För fastställande av det finansiella konglomeratets lagstadgade kapitalkrav gäller Lag (2006:531) om 

särskild tillsyn över finansiella konglomerat och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd  

(FFFS 2011:26) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat. Kapitalbas och kapitalkrav har beräknats i 

enlighet med konsolideringsmetoden.  

Solvenskapital (VIF) i kapitalbasberäkningen för det finansiella konglomeratet består av 

nuvärdesberäknade framtida vinster i Nordnet Pensionsförsäkring AB, inklusive dotterbolaget Nordnet 

Livforsikring AS, vilka genereras av försäkringstagarnas kapital. Posten solvenskapital är ett resultat av 

införandet av Solvens II-regelverket 2016. 

 

Den konsoliderade situationen 

I enlighet med CRR, den europeiska kapitalkravsförordningen rapporterar Nordnet en konsoliderad 

situation bestående av NNB Intressenter AB, Nordnet AB (publ) och Nordnet Bank AB. Kapitalkrav som 

redovisas i denna not avser Pelare 1 samt tillkommande Pelare 2-kapital. Detta enligt rådande regelverk för 

kapitaltäckningen.  

 

MSEK 2017-03-31 2016-12-31

Totalt eget kapital 2 108,6 1 978,9

Av går, v inster som ej v arit föremål för rev ision -55,3 -

Av går krav  på försiktig v ärdering -13,5 -14,5

Av går förutsebar utdelning innev arande år -175,0 -175,0

Eget kapital finansiella konglomeratet 1 864,7 1 789,4

Av går immateriella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar -371,5 -374,8

Tillkommer Solv enskapital (VIF) 792,1 776,0

avgår riskmarginal -139,8 -170,8

Kapitalbas 2 145,6 2 019,7

Kapitalkrav per sektor

Kapitalkrav  för reglerade enheter inom försäkringssektorn 532,4 515,0

Kapitalkrav  för reglerade enheter inom bank- och v ärdepapperssektorn 910,2 886,5

Kapitalkrav 1 442,6 1 401,4

Överskott av kapital 702,9 618,2

Kapitalbas/Kapitalkrav 1,5 1,4
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Med den konsoliderade situationen avses NNB Intressenter AB, Nordnet AB (publ) och dotterbolaget 

Nordnet Bank AB som är fullständigt konsoliderat. Skillnaden mellan det finansiella konglomeratet och den 

konsoliderade situationen är därmed att det finansiella konglomeratet även konsoliderar Nordnet 

Pensionsförsäkring AB. Aktieinnehavet i detta dotterbolag dras av från kapitalbasen i den konsoliderade 

situationen, då NNB Intressenter AB är moderbolag även för försäkringsbolaget. Detta med stöd av artikel 

36 i förordningen (EU) nr 575/2013. 

Information i denna not avser kapitaltäckningen för Nordnet lämnas i enlighet med FFFS 2008:25, 6 kap  

3-4 §§, och hänvisningarna i dessa föreskrifter till förordningen (EU) nr 575/2013 artiklarna 92.3 d) och f), 

436, 437 b) och 438, samt (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar samt kolumn a, bilaga 6 i 

kommissionens genomförandeordning (EU) nr 1423/2013. 

Övriga erforderliga upplysningar enligt FFFS 2014:12 och kapitaltäckningsförordningen (EU nr 575/2013) 

finns tillgängliga på Nordnets hemsida www.nordnetab.com.  

 

Intern kapitalutvärdering   

I enlighet med gällande kapitaltäckningsregler upprättar Nordnet en årlig intern kapitalutvärdering (IKLU). 

Arbetet med IKLU syftar till att analysera, bedöma samt säkerställa att bolaget är tillräckligt kapitaliserat i 

förhållande till de risker som bolaget exponeras för genom den verksamhet som bedrivs samt för den 

framtida utvecklingen. Processen och en sammanfattning av resultatet skall årligen rapporteras till 

styrelsen, och ligga till grund för styrelsens beslut om konglomeratets kapitalplanering. Efter särskild 

begäran ska IKLU rapporteras till Finansinspektionen.    

Utöver minimikapitalkravet är det Nordnets bedömning att det för de inom IKLU-processen identifierade 

riskerna bör hållas 263,8 (182,0) MSEK för att ha en tillfredsställande kapitalsituation med hänsyn till den 

verksamhet Nordnet bedriver. Läs mer om IKLU i not 7 i årsredovisningen 2016. Kapitalrelationen 

monitoreras löpande och vid behov granskas resultatet under löpande räkenskapsår av bolagets externa 

revisorer för att kunna inräknas i kapitalbasen.  

MSEK 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

Totalt eget kapital 1 955,9 1 817,0 1 840,7

Av går, v inster som ej v arit föremål för rev ision -40,0 -60,2 -                            

Av går krav  på försiktig v ärdering -13,5 -13,2 -14,5

Av går förutsebar utdelning innev arande år -175,0 -227,5 -175,0

Av går immateriella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar -353,9 -365,4 -355,8

Kärnprimärkapital 1 373,5 1 150,6 1 295,4

Kapitalbas 1 373,5 1 150,6 1 295,4

Riskvägda exponeringsbelopp

Exponering kreditrisk enligt schablonmetoden 5 943,9 5 607,7 5 789,4

Exponering marknadsrisk 38,7 20,5 18,5

Exponering operativ  risk 2 098,3 1 957,4 1 957,4

Totalt riskvägda exponeringsbelopp 8 080,9                 7 585,7 7 765,3

Kapitalrelation* 17,0% 15,2% 16,7%

Kapitalkrav

Kreditrisk enligt schablonmetoden 475,5 448,6 463,2

Marknadsrisk 3,1 1,6 1,5

Operativ  risk 167,9                     156,6 156,6

Kapitalkrav Pelare 1 646,5                    606,9                    621,3                    

Kapitalkrav Pelare 2 263,8                    182,0                    265,3                    

Totalt kapitalkrav 910,2                    788,9                    886,6                    

Kapitalrelationer och buffertar

Kärnprimärkapitalrelation, % 17,0% 15,2% 16,7%

Primärkapitalrelation, % 17,0% 15,2% 16,7%

Total kapitalrelation, % 17,0% 15,2% 16,7%

Institutsspecifika buffertkrav , % 4,1% 3,3% 3,7%

varav krav på kapitalkonserveringsbuffert , % 2,5% 2,5% 2,5%

varav krav på kontracyklisk kapitalbuffert , % 1,6% 0,8% 1,2%

Totalt kapitalkrav  inklusiv e buffertkrav , % 15,3% 13,7% 15,2%

Kärnprimärkapital tillgängligt för buffertkrav  % 9,0% 7,2% 8,7%
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Definitioner 
Aktiv kund 

Fysisk eller juridisk person som innehar minst ett 

aktivt konto. 

Aktivt konto 

Konto med värde > 0 kr eller kreditengagemang. 

Avslut 

En registrerad transaktion på börs eller 

marknadsplats. En order medför ibland flera 

avslut. 

Inlåning 

Inlåning inklusive inlåningen hänförlig till skulder i 

försäkringsrörelsen.  

Kapitalbas 

Summan av kärnprimärkapital och 

supplementärkapital. 

Kapitalrelation 

Kapitalbas i relation till totalt riskvägda 

exponeringsbelopp.  

Klientmedel 
Likvida medel hos Nordnet som innehas för tredje 

mans räkning. 

Kostnadstäckning 

Ej transaktionsrelaterade intäkter i förhållande 

till kostnader.  

Kärnprimärkapital 
Eget kapital exklusive föreslagen utdelning, 

uppskjuten skatt och immateriella tillgångar och 

vissa ytterligare justeringar enligt EU:s 

kapitalkravsförordning nr 575/2013 (CRR) och EU 

241/2014. 

Kärnprimärkapitalrelation 

Kärnprimärkapital dividerat med totalt riskvägda 

exponeringsbelopp. 

Nettosparande 
Insättningar av likvida medel och värdepapper, 

med avdrag för uttag av likvida medel och 

värdepapper.  

Privatlån 
Utlåning utan säkerhet, så kallade blancolån. 

Riskexponeringsbelopp 

Tillgångar i och åtaganden utanför 

balansräkningen, riskvägda enligt 

kapitaltäckningsreglerna för kreditrisk och 

marknadsrisk. För operativa risker beräknas ett 

kapitalkrav som sedan uttrycks som riskvägda 

tillgångar. Gäller endast den konsoliderade 

situationen, dvs. exklusive 

försäkringsverksamheten, och inte för 

exponeringar som direkt dragits av från 

kapitalbasen. 

Rörelsekostnader 

Rörelsens kostnader exklusive kreditförluster och 

nedskrivning av goodwill. 

Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i förhållande till rörelseintäkter. 

Totalt sparkapital 
Summan av likvida medel och marknadsvärde på 

värdepapper för samtliga aktiva konton.  

Utlåning exklusive pantsatta likvida 

medel 
Utlåning till allmänheten exklusive utlåning i så 

kallade kontokrediter som i sin helhet täcks av 

pantsatta likvida medel på kapitalförsäkringar 

och investeringssparkonton (ISK) där 

utlåningsräntan på krediten motsvaras av 

inlåningsräntan på de pantsatta likvida medlen.  

Vinstmarginal 
Periodens resultat i förhållande till 

rörelseintäkter. 

Solvenskapital (VIF) 
Det beräknade nuvärdet av förväntade vinster i 

den befintliga försäkringsaffären. 

Solvenskapitalkrav (SCR) 
Beräknat kapitalkrav enligt Solvens 2- 

regelverket. 
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Ytterligare information  
 

För mer information, kontakta: 

VD Håkan Nyberg, + 46 703 970 904, hakan.nyberg@nordnet.se 

Tf. CFO Robert Stambro, +46 703 504 024, robert.stambro@nordnet.se  

 

Adress och kontaktuppgifter 

Nordnet AB (publ) 

Box 14077, 167 14 Bromma 

Besöksadress: Gustavslundsvägen 141 

Tel: 08-506 330 30, e-post: info@nordnet.se 

Organisationsnummer: 556249-1687 

Bolagets hemsida: nordnetab.com  Bli kund: nordnet.se, nordnet.no, nordnet.dk, nordnet.fi 
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