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Resultatet i korthet

Januari-december

Oktober-december
Intäkter
333,1 miljoner kronor
(314,0)

Nya kunder
29 100 stycken
(21 200)

Rörelseresultat
54,1 miljoner kronor
(107,7)

Antal avslut
6 944 200 stycken
(6 207 900)

Kostnader* 

-279,0 miljoner kronor
(-206,3) 

Nettosparande
4,0 miljarder kronor  
(4,1)

*Summa kostnader inklusive kreditförluster

Intäkter
1 244,1 miljoner kronor 
(1 196,0)

Nya kunder
102 500 stycken
(76 400)

Rörelseresultat
247,3 miljoner kronor
(367,7)

Antal avslut
26 181 300 avslut
(22 931 500)

Kostnader*
-996,8 miljoner kronor 
(-828,3) 

Nettosparande
17,3 miljarder kronor  
(14,3)
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Höjdpunkter under 
kvartalet

Partnerskap med 
privatekonomiappen 

Tink

Nordnet utsågs till Årets Bank av 
Privata Affärer

Nordnet expanderar - 
öppnar kontor i Malmö och 
satsar på Private Banking

*Exklusive utlåning mot pantsatta likvida medel

Sparkapital 
272 miljarder kronor
(235)

Kunder
669 300 stycken
(566 800)

Utlåning*
11,4 miljarder kronor
(9,2)

Antal konton
884 500 stycken
(735 000) 

Nordnet 31 december 2017

Första fasen av Nordnets 
nya webb lanserades till 

Nordnets kunder i Norden

Nordnets podcast #rahapodi 
blev framröstad till den bästa 

podden i Finland

Nordnet utnämndes till 
en av Sveriges 100 mest 

framgångsrika arbetsgivare 
inom employer branding
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Nordnet är en bank för investeringar, sparande och lån som finns i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland. Vi startade i mitten av 90-talet och drevs av viljan att 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 arbeta. 

Det här är Nordnet

Vision
Vår vision är att bli förstahandsvalet för 
investeringar och sparande i Norden. 

Vår affärsidé
Vi är en digital bank som värderar innovation högt. 
Idén bakom Nordnet är att ge spararna kontroll 
över sina investeringar och sitt pensionssparande, 
och vi riktar oss till personer som vill kunna agera 
självständigt. Vi erbjuder våra kunder de verktyg, 
tjänster och produkter de behöver för att få sina 
pengar att växa.

Vår verksamhet 
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.

Transparent Banking
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.

Det här är Nordnet
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Kommentar från vd

Nordnet är Årets Bank
Fjärde kvartalet blev en fortsatt intensiv period 
i resan mot att bygga det nya Nordnet. Vår 
aktivitetsnivå har varit hög, och året avslutades 
med att Nordnet belönades med utmärkelsen 
”Årets Bank”. Bakom priset, som delades ut 
för tjugosjunde gången, står Nordens största 
privatekonomiska magasin, Privata Affärer. 
Motiveringen från juryn löd ”Banken som gått 
i bräschen för att göra sparande enklare ökar 
tempot. Juryn gillar fler konkreta tjänster som kan 
förbättra våra läsares ekonomi”. Enligt mig är 
”Årets Bank” den finaste utmärkelse en svensk bank 
kan få, och jag är mycket stolt över att jag och 
mina medarbetare under hösten lyckats leverera 
många konkreta förbättringar för de nordiska 
spararna.

Kundaktivitet och finansiellt resultat
Vår högre takt i produktutveckling och större 
synlighet på marknaden har gett positiva effekter 
på vår kundtillväxt. Under fjärde kvartalet fick vi 
förtroendet att välkomna 29 100 nya kunder till 
Nordnet, vilket är den högsta siffran för ett kvartal 
någonsin. Kundtillväxten för helåret 2017 summerar 
till 18 procent, motsvarande drygt 100 000 kunder 
och sparkapitalet landar per den sista december 
på rekordhöga 272 miljarder kronor, samman- 
räknat de fyra marknader där vi har verksamhet. 
Nettosparandet för årets sista kvartal uppgår till 
4 miljarder kronor, och tillväxten i sparande de  
senaste tolv månaderna landar på drygt 7 
procent.

Samtliga våra låneprodukter är populära på 
marknaden, där bolånet står för den största 
ökningen. Tillväxten är under enbart fjärde 
kvartalet 35 procent, och under den senaste 
tolvmånadersperioden har vår bolåneportfölj vuxit 

med över 150 procent. Totalt har vi vid årsskiftet 
en utlåning på 11,4 miljarder kronor, en ökning 
med 24 procent sedan 31 december 2016. Under 
kvartalet har vi lanserat möjlighet till belåning på 
det norska succékontot ASK, vilket snabbt blivit en 
uppskattad produkt bland våra kunder.

Vi har under fjärde kvartalet haft intäkter på drygt 
333 miljoner kronor, och presenterar därmed ett 
av våra bästa intäktskvartal någonsin. Förklaringen 
står främst att finna i den starka kundtillväxten och 
en hög aktivitet bland spararna, vilket har lett till 
högre provisionsintäkter. Såväl handelsaktiviteten 
som fondsparandet har ökat, och under kvartalet 
gjorde våra kunder 6,9 miljoner börsaffärer, 
vilket är det högsta antalet i Nordnets historia. 
Samtidigt har våra kostnader ökat, och uppgår 
för perioden till 279 miljoner kronor. Vi fortsätter 
att investera i produktutveckling, infrastruktur, 
kompetensförstärkning och marknadsföring, samt 
resurser på anpassning till nya regelverk som bland 
annat Mifid 2, Priips och GDPR. Resultatet före skatt 
för fjärde kvartalet landar på drygt 54 miljoner 
kronor, vilket är väsentligt lägre än motsvarande 
period förra året, men enligt planen för byggandet 
av det nya Nordnet.

Fortsatt hög takt i produktutveckling
Vår produktstrategi vilar på tre ben – 
egenutveckling, partnerskap och investeringar. 
Inom de områden där vi själva kan realisera 
ambitionen om att bygga världens bästa 
kundupplevelse utvecklar vi på egen hand, och i 
andra fall ingår vi samarbeten eller gör förvärv.

Under kvartalet har vi annonserat en investering 
i privatekonomiappen Tink, och äger nu 5 procent 
av bolaget samt innehar en licens till Tinks 
teknologi. 

”Nordnet genomgår ett skifte i affärsmodell, där verksamheten i framtiden innehåller en 
större grad av rådgivning och vägledning. Men vi kommer aldrig att lämna ambitionen 
att vara nummer ett för de personer som har ett stort intresse för sparande och en 
vilja att fatta självständiga investeringsbeslut.”

Kommentar från vd
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Aggregatorteknik i framkant, lagstiftning som PSD2, 
och en stark trend bland konsumenter att vilja få 
bättre överblick över sina engagemang gör att vi 
tror Tink blir en bra finansiell placering för Nordnet. 
Investeringen är dock framför allt ett strategiskt 
initiativ för att skapa värde till våra kunder. Den 
teknologi vi licensierar kommer vi använda för att 
visa upp våra kunders samlade innehav i aktier och 
fonder, oavsett var dessa förvaras. Detta betyder 
att du som Nordnetkund inom kort kommer att 
kunna se ditt innehav i andra banker jämsides med 
ditt sparande hos Nordnet i en och samma vy. 

Utvecklingen av vår nya webbsida fortsätter, och 
samtliga kunder i Norden har nu tillgång till den 
funktionalitet vi hittills har lanserat. Utvecklingen 
av sajten sker successivt i en nära dialog med 
våra användare, och fram till idag har vi i det nya 
gränssnittet lanserat orderläggning inklusive nya 
funktionen stop-loss på alla marknader, ”Min  
ekonomi” med kontoöversikt, samt ”Marknads- 
översikt” med börskurser, topplistor och nyheter. 
Vår nya app är i slutfasen av utvecklingen och 
kommer att presenteras inom kort.

Vägledning och inspiration för bra 
investeringsbeslut och en hållbar affärsmodell
Nordnet genomgår ett skifte i affärsmodell, där 
verksamheten i framtiden innehåller en större grad 
av rådgivning och vägledning. Men vi kommer 
aldrig att lämna ambitionen att vara nummer 
ett för de personer som har ett stort intresse 

för sparande och en vilja att fatta självständiga 
investeringsbeslut. Vår nyligen lanserade produkt 
Robosave manifesterar den ansatsen, och vi 
kommer under 2018 fortsätta att introducera 
produkter som ger de nordiska privatspararna 
tillgång till högkvalitativ digital finansiell rådgivning 
och förvaltning av världsklass. Vi optimerar vår 
organisation i syfte att leverera på detta löfte, 
och har under kvartalet byggt upp enheten 
Capital Markets där vi samlat våra kompetenser 
inom kapitalförvaltning, finansiella instrument och 
trading.

Vi satsar också mycket på produktion av innehåll 
som guidar spararna i deras placeringsbeslut. 
Innehållet presenteras i flera former, till exempel 
utbildningsfilmer, poddar, kundevents, bloggar och 
inte minst genom våra sparekonomer samt alla de 
diskussioner som förs på Nordens största sociala 
investeringsnätverk Shareville. Vår finska sparpodd 
#rahapodi är ofta den mest nedladdade podden 
alla kategorier på iTunes i Finland, och blev i 
december utnämnd till Finlands bästa podd av det 
ledande podcast-kollektivet jakso.fi. 

Under februari är det dags för Nordnet Live, 
Nordens största sparevent, som i år samlar gäster 
som Jacob Wallenberg, Annie Lööf, Ian Lundin, 
Camilla Läckberg och Rune Andersson. Jag hoppas 
få se er alla där.

Peter Dahlgren
@CEONordnet

Kommentar från vd
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Verksamheten
Marknaden
Börsåret 2017 blev ett bra börsår med överlag 
stigande börser runt om i världen. Samtliga fyra 
nordiska börser steg under året med Oslobörsens 
20-procentiga lyft som bästa prestation. 
Internationellt var det också ett mycket starkt 
börsår med fler än tio börser med över 20 
procents uppgång. I USA steg Dow Jones med 
hela 25 procent under 2017 och slutade året nära 
historiska toppnivåer för indexet. 

Centralbankerna bidrog med en stimulerande miljö 
trots att signalerna om ändrade förutsättningar 
har ökat under året. Den amerikanska central-
banken Federal Reserve gjorde tre höjningar av 
styrräntan under året och signalerade att fler är 
på gång.

Ett av årets fenomen på de nordiska marknaderna 
var de så kallade kryptovalutorna, med 
bitcoin i spetsen, som seglade upp som en 
tradingfavoriterna bland Nordnets kunder. Bitcoin-
kursen hade en spektakulär utveckling under 2017 
och trettondubblades under året. Det är dock 
ingen lugn resa som kryptovalutorna bjuder på, 
som avslutningen på året visade. Bitcoin tappade 
hela 30 procent av sitt värde bara under årets två 
sista veckor.

Stockholmsbörsen i bottenskiktet
Stockholmsbörsen hade en svag avslutning på 
året, med en nedgång på 3,7 procent under 
fjärde kvartalet. Slutfacit för året blev en 
uppgång på knappt fyra procent, vilket placerar 
Stockholmbörsen i det absoluta bottenskiktet bland 
världens börser år 2017.

Bakom den relativt sett svaga utvecklingen låg 
oro för den svenska bostadsmarknaden och 

eventuella spridningseffekter av fortsatt fallande 
bostadspriser. Det satte press på flera sektorer, 
bland annat bygg, fastigheter och den indextunga 
banksektorn. Stora nedgångar i bolag som Hennes 
& Mauritz och Fingerprint höll också tillbaka index.

Oslo på topp
Oslobörsen var årets vinnarbörs bland de nordiska 
börserna med en uppgång på över 20 procent. 
Oslobörsen anses normalt vara oljeberoende och 
den norska aktiemarknaden fick stöd av ett oljepris 
som steg med drygt 15 procent under året. Energi- 
och offshore-sektorerna hade en stark utveckling, 
men även andra sektorer som telekom och finans 
bidrog starkt till den stigande börsen under 2017. 
Golden Ocean Group, Norsk Hydro och Storebrand 
toppar vinnarlistan bland de norska storbolagen.

Köpenhamnsbörsen klättrade uppåt
Under fjärde kvartalet var den danska börsen i 
det närmaste oförändrad, men Köpenhamnsbörsen 
blev totalt sett näst bästa nordiska börs 
under 2017 med en uppgång på knappt 16 
procent. En bidragande orsak till styrkan var 
en stark återhämtning i läkemedelsjätten Novo 
Nordisk. Bolaget föll på börsen under 2016 på 
resultatbesvikelser och tillväxtoro, men har gjort 
comeback under 2017 med ett kurslyft på närmare 
30 procent. Aktien står dock fortfarande 20 
procent under kursrekorden från 2015.

Uppgång i Helsingfors
I Helsingfors steg OMXH25-index med 6,5 procent. 
Majoriteten av bolagen i indexet steg under året, 
men börsen hölls tillbaka av nedgångar i stora 
bolag som Nordea, Nokia och Telia. Bästa aktie 
i OMXH25 var trafikbränsleföretaget Neste som 
klättrade närmare 50 procent under året. Bolaget 
har haft en stark vinsttillväxt i spåren av ökad 
efterfrågan på miljövänliga bränslen.

Verksamheten
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Kunder, sparande och utlåning
Antalet aktiva kunder hos Nordnet uppgår per 
den 31 december till 669 300 (566 800), vilket 
motsvarar en ökning med 18 procent sedan ett år 
tillbaka.

Våra kunders samlade sparkapital uppgår till 272 
(235) mdr SEK, vilket är en ökning med 16 procent 
jämfört med sista december föregående år. 

Nettosparandet för perioden januari-december 
2017 uppgår till 17,3 (14,3) mdr SEK. Räknat i 
relation till sparkapitalet per den sista december 
2016, motsvarar nettosparandet de senaste tolv 
månaderna 7 procent.

Nordnets kunder gjorde i snitt 105 100 (91 400) 
avslut per dag under perioden januari-december, 
vilket är en ökning med 15 procent jämfört med 
januari-december 2016. 

Verksamheten

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

Värdepappersbelåning* 5,4 5,1 5,3 5,4 5,1

Privatlån 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2

Bolån 2,4 1,8 1,4 1,2 0,9

Total 11,4 10,4 10,1 9,8 9,2

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

Nettosparande för perioden (kvartal) 4,0 4,1 5,6 3,6 4,1

Sparkapital 272,4 267,5 259,7 245,7 234,7

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

Kunder 669 300 640 200 616 100 593 600 566 800

Varav privatlån 27 700 27 600 27 700 27 600 27 600

Konton 884 500 837 700 801 400 771 200 735 000

*Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel, se not 5.

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

För perioden (kvartal) 6 944 200 6 350 300 6 026 000 6 860 800 6 207 900

I snitt per dag under perioden 111 100 97 700 103 900 108 000 98 500
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Utlåningen exklusive utlåning mot pantsatta likvida 
medel ökade med 24 procent jämfört med tolv 
månader tillbaka och uppgår till 11,4 (9,2) mdr SEK. 

Intäkter och kostnader
Koncernen
Oktober – december 2017

Rörelseintäkterna under fjärde kvartalet ökade 
med 6 procent och uppgår till 333,1 (314,0) MSEK. 
Räntenettot minskade med 9,2 MSEK, vilket 
relateras till lägre marginaler på utlånat kapital, 
lägre avkastning på överskottslikviditet på grund 
av noll- och minusräntor i flera valutor, samt ökade 
kostnader till Riksgälden för resolutionsavgiften. 
Provisionsnettot ökade med 20,6 MSEK vilket delvis 
relateras till ej transaktionsrelaterade intäkter från 
Nordnet Markets och fondsparande men även 
ökad handel.

Rörelsens kostnader före kreditförluster ökade 
med 36 procent jämfört med fjärde kvartalet 
föregående år och uppgick till -271,6 (-199,1) MSEK. 
Förklaringen är främst ökade koncerngemensamma 
kostnader. I den posten ingår extraordinära 
kostnader relaterade till en omstrukturering 
av verksamheten med ett ökat fokus på 
automatisering och IT-utveckling. Även kostnader 
för marknadsföring och anpassningar till nya 
regelverk ökade i kvartalet.

Rörelseresultatet minskade med 50 procent till 
54,1 (107,7) MSEK och rörelsemarginalen uppgick 
till 16 (34) procent. Periodens resultat efter skatt 
minskade med 42 procent och uppgick till 
51,1 (87,4) MSEK vilket ger en vinstmarginal på 15 
(28) procent. 

Rörelseintäkterna exklusive transaktionsrelaterat 
provisionsnetto för kvartalet ökade med 
5 procent jämfört med samma kvartal 
föregående år. Kostnadstäckningen, det vill säga 
rörelseintäkterna exklusive transaktionsrelaterat 
provisionsnetto i förhållande till kostnaderna, 
uppgick till 74 (94) procent.

Januari – december 2017
Rörelseintäkterna under perioden januari- 
december ökade med 4 procent och uppgår till 
1 244,1 (1 196,0) MSEK. Räntenettot minskade med 
16,9 MSEK, vilket beror på lägre marginaler på 
utlånat kapital, lägre avkastning på överskottslik-
viditet på grund av noll- och minusräntor i flera 
valutor samt ökade kostnader till Riksgälden för 
resolutionsavgiften. Provisionsnettot ökade med 
50,7 MSEK, vilket förklaras av intäkter från ökat 
fondsparande, Nordnet Markets samt 12 procent 
fler avslut.

Rörelsens kostnader före kreditförluster ökade 
med 20 procent jämfört med januari-december 
2016 och uppgick till -961,5 (-799,2) MSEK. 
Förklaringen är främst ökade koncerngemensamma 
kostnader. Här ingår kostnader relaterade till en 
omstrukturering av verksamheten med ett ökat 
fokus på automatisering, IT-utveckling och digital 
närvaro i olika kanaler. Utökad personalstyrka 
inom försäljning, högre marknadsföringskostnader 
samt kostnader förknippade med regelverks-
anpassningar är andra bidragande faktorer. 

Rörelseresultatet minskade med 33 procent till 
247,3 (367,7) MSEK och rörelsemarginalen uppgick 
till 20 (31) procent. Periodens resultat efter skatt 
minskade med 28 procent och uppgick till 212,8 
(297,0) MSEK vilket ger en vinstmarginal på 17 (25) 
procent. 

Rörelseintäkterna exklusive transaktionsrelaterat 
provisionsnetto för perioden januari-december 
ökade med 4 procent jämfört med samma period 
föregående år. Kostnadstäckningen, det vill säga 
rörelseintäkterna exklusive transaktionsrelaterat 
provisionsnetto i förhållande till kostnaderna, 
uppgick till 77 (89) procent.

Moderbolaget
Januari – december 2017
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 

Verksamheten
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övriga bolag. Rörelseintäkterna för januari-
december 2017 uppgick till 19,2 (9,3) MSEK och 
avser koncerninterna administrativa tjänster. 
Resultatet från finansiella investeringar uppgick 
till 107,7 (198,1) MSEK och består främst av resultat 
från andelar i koncernföretag. 

Moderbolagets resultat efter finansiella poster för 
perioden januari-december 2017 uppgick till 101,9 
(188,8) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick 
till 48,9 (7,8) MSEK och eget kapital uppgick till  
1 211,9 (1 257,5) MSEK.

Utvecklingen på våra marknader
Sverige
Under perioden januari-december ökade 
intäkterna med 3 procent, främst hänförligt till 
provisioner från ökat fondsparande. Kostnaderna 
ökade med 18 procent, vilket beror på utökad 
personalstyrka inom försäljning samt högre 
koncerngemensamma kostnader. Rörelsemarginalen 
uppgick till 23 (33) procent.

Nordnet i Sverige hade 302 700 (268 800) aktiva 
kunder vid utgången av december 2017, vilket 
motsvarar en ökning med 13 procent den senaste 
tolvmånadersperioden. 

Nordnet har under andra halvåret haft en 
hög utvecklingstakt vad gäller nya produkter 
och tjänster. Robotrådgivaren Robosave, 
direktinsättningar via Swish, investering i 
privatekonomiappen Tink och partnerskap med 
bolaget IPsoft kring artificiell intelligens är bara 
några exempel på höstens nyheter hos Nordnet 
Sverige. I december presenterades resultatet 
av den årliga undersökningen om kundnöjdhet 
inom sparande från Svenskt Kvalitetsindex (SKI). 
Nordnet klättrade en plats i årets undersökning, 
till topp fyra gällande kundnöjdhet i banksektorn. 
En anledning till den ökade kundnöjdheten är vårt 
fokus på digital utveckling, där Nordnets ambition 
är att bygga världens bästa kundupplevelse inom 
sparande och investeringar.

Vår höga utvecklingstakt och det stora antalet 
produktlanseringar har även uppmärksammats 
av tidningen Privata Affärer som i december 
utsåg Nordnet till Årets Bank. En av tjänsterna 
som uppskattades särskilt av juryn var Nordnets 
bolånerbjudande. Nordnets bolån, riktat till 
Private Banking-kunder, lanserades i april 
2016. I september 2017 breddade vi vårt 
bolåneerbjudande till fler kundgrupper och 
erbjuder numera Sveriges lägsta listränta för 
kunder med ett stort sparande. Detta har ökat 
efterfrågan på Nordnets bolån och per den 
sista december hade 2,4 (0,9) mdr SEK i lån mot 
säkerhet i bostadsfastigheter betalats ut.

Förutom bolån, erbjuder Nordnet även privatlån 
och värdepappersbelåning på den svenska 
marknaden. Privatlån (lån utan säkerhet) erbjuds 
under produktnamnen Nordnet Toppenlånet 
samt Konsumentkredit. Per den sista december 
2017 uppgick antalet kunder inom privatlån 
till 27 700 (27 600). Utlåningsvolymen var 3,7 
(3,2) mdr SEK med en ränteintäkt i snitt på ca 
6,2 procent efter justering för låneförmedling. 
Under året har utlåningsvolymen i privatlån till 
Nordnets kunder ökat med 16 procent jämfört med 
årsskiftet. Privatlån bidrar med 55 (45) procent av 
rörelseresultatet i Sverige under perioden januari-
december. Värdepappersbelåningen ligger på 
samma nivå som föregående år, per den sista 
december uppgick den till 2,1 (2,1) mdr SEK.

Nettosparandet för perioden januari-december 
uppgick till 1,2 (2,7) mdr SEK. I relation till 
sparkapitalet per den sista december 2016, 
motsvarar nettosparandet de senaste tolv 
månaderna 1 procent. Antalet avslut bland 
de svenska kunderna under perioden januari-
december ökade med 12 procent jämfört med 
samma period föregående år. 

Inom pension har Nordnet Sverige ingått 
ett partnerskap med Söderberg & Partners 
under andra halvåret. Samarbetet innebär att 
tjänstepensionssparare kan få fysisk rådgivning 

Verksamheten
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Årets Bank 2017
“Banken som gått i bräschen för att göra sparande enklare ökar 
tempot. Juryn gillar fler konkreta tjänster som kan förbättra 
våra läsares ekonomi.”
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om sparande och försäkringar, samt tillgång till 
Nordnets digitala plattform. Nordnet har även  
under kvartalet gjort en etablering i  Malmö med 
fokus på tjänstepension och Private Banking, som 
en ytterligare satsning inom området.

Under fjärde kvartalet lanserades den första fasen 
av Nordnets nya webb till våra svenska kunder. 
Den nya webben har förbättrats både vad gäller 
funktionalitet och design. Sajten är responsiv, 
har ett uppdaterat användargränssnitt, visar 
användarna courtage innan orderläggning samt 
har stop loss-funktionalitet på samtliga marknader. 
Under de kommande månaderna kommer mer 
innehåll och funktionalitet att adderas. Under 
andra halvåret fasades den egenutvecklade 
handelsapplikationen Wintrade ut och ersattes av 
Infront Web Trader.

Nordnet utsågs under hösten till en av Sveriges 
100 mest framgångsrika arbetsgivare inom 
employer branding. Utmärkelsen delas ut varje år 
av Karriärföretagen, och är en kvalitetsstämpel för 
de arbetsgivare som kan erbjuda unika karriär– 
och utvecklingsmöjligheter till sina medarbetare.

Norge
Under perioden januari-december ökade 
intäkterna med 10 procent, relaterat till ökade 
provisionsintäkter från sparkapital i fonder, högre 
handelsvolym samt större andel utlandshandel 
som genererar växlingsintäkter. Kostnaderna 
ökade med 31 procent, vilket främst beror på 
högre koncerngemensamma kostnader men 
även försäljningskostnader för personal och 
marknadsföring. Rörelsemarginalen uppgick till 9 
(23) procent under perioden januari-december.

Den positiva utvecklingen på Oslobörsen 
kombinerat med låga räntor och vårt starka 
produkterbjudande, har bidragit till en rekordhög 
kundtillväxt under andra halvåret. Totalt fick 
Nordnet Norge 15 900 nya aktiva kunder under 
2017. Per den sista december 2017 uppgick antalet 
aktiva kunder i Norge till 97 900 (82 000), vilket 
motsvarar en kundtillväxt på 19 procent under den 
senaste tolvmånadersperioden. 

Nettosparandet för perioden januari-december 
uppgick till 5,3 (3,7) mdr SEK. I relation till 
sparkapitalet per den sista december 2016, 
motsvarar nettosparandet de senaste tolv 
månaderna 19 procent. En del av ökningen av 
nettosparandet under perioden september-
december var ett resultat av införandet av den 
nya kontoformen akjsesparekonto (ASK), som 
lanserades den 1 september 2017. Kontoformen 
innebär att handel med aktier och fonder kan 
ske skattefritt inom ramen för kontot, utan att 
beskattning sker förrän vinsterna tas ut. De norska 
spararna fick därtill möjlighet att flytta befintliga 
innehav till ett nyöppnat aksjesparekonto utan 
beskattningseffekter under september-december. 
Under det andra halvåret av 2017 har Nordnet 
upprättat över 32 000 konton av den nya 
kontotypen. Mot slutet av året lanserade Nordnet 
Norge även belåning på akjsesparekonto.

Den 1 november introducerades en ny och 
förbättrad version av sparformen IPS (individuell 
pensjonssparing) på den norska marknaden. 
Nordnet kommer under första kvartalet av 2018 
lansera en uppdaterad version av sparformen 
IPS, då sparformen blir konverterad till ett 
Pensjonskapitalbevis. Detta öppnar upp marknaden 
för tjänstepension och ger Nordnet en möjlighet 
att nå ut till en större målgrupp.

Även i Norge har den första fasen av Nordnets 
nya webb lanserats under hösten, och den nya 
handelsapplikationen Infront Web Trader har 
introducerats. 

Antalet avslut under perioden januari-december 
ökade med 29 procent jämfört med samma period 
2016. Värdepappersbelåningen ligger på samma 
nivå som föregående år, per den sista december 
uppgick den till 0,7 (0,7) mdr SEK.

Danmark
Under perioden januari-december ökade 
intäkterna med 6 procent. Intäkterna ökade 
tack vara högre provisionsintäkter från handel 
samt ökade växlingsintäkter från utlandshandel. 
Intäkterna dämpas dock av ett försämrat 

Verksamheten
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räntenetto relaterat till negativ avkastning på 
överskottslikviditet. Kostnaderna ökade med 
23 procent. Kostnadsökningen beror främst på 
högre koncerngemensamma kostnader men 
även satsningar i säljorganisationen i Danmark. 
Rörelsemarginalen uppgick till 35 (44) procent.

Antalet aktiva kunder per den sista december 2017 
uppgick till 84 900 (68 500), vilket är en ökning 
med 24 procent de senaste tolv månaderna. Mot 
slutet av året infördes ett antal nya regler för 
pensionssparande i Danmark, vilket resulterade i 
en ökad tillströmning av kunder inom sparformen 
aldersopsparing. Nettosparandet för perioden 

uppgick till 8,8 (7,1) mdr SEK. Räknat i relation 
till sparkapitalet per den sista december 2016, 
motsvarar nettosparandet de senaste tolv 
månaderna 20 procent.

Det danska indexet OMXC20 var oförändrat under 
fjärde kvartalet, men helåret för Köpenhamns- 
börsen summerade en uppgång. Återhämtningen 
från börsnedgången 2016 har resulterat i ökad  
handelsaktivitet det senaste halvåret, särskilt under 
fjärde kvartalet. Antalet avslut under perioden  
januari-december 2017 ökade med 7 procent  
jämfört med motsvarande period förra året.

Resultat per land

Januari-december Sverige Norge Danmark Finland Koncernen

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Rörelsens intäkter 646,0 628,5 186,9 169,3 239,3 226,5 171,9 171,7 1244,1 1 196,0

Rörelsens kostnader -462,4 -390,3 -170,6 -130,2 -156,4 -127,6 -172,1 -151,2 -961,5 -799,2

Resultat före  
kreditförluster 183,6 238,2 16,3 39,1 82,9 99,0 -0,3 20,5 282,6 396,8

Kreditförluster -35,3 -29,1 -0,2 -0,1 0,2 0,0 -0,1 0,1 -35,3 -29,1

Rörelseresultat 148,4 209,1 16,2 39,1 83,1 99,0 -0,3 20,6 247,3 367,7

Rörelsemarginal 23% 33% 9% 23% 35% 44% 0% 12% 20% 31%

Antal aktiva kunder 302 700 268 800 97 900 82 000 84 900 68 500 183 800 147 500 669 300 566 800

Antal aktiva konton 431 500 374 500 132 800 101 400 109 800 88 800 210 400 170 300 884 500 735 000

Nettosparande (mdr 
SEK) 1,2 2,7 5,3 3,7 8,8 7,1 2,0 0,8 17,3 14,3

Sparkapital (mdr SEK) 122,3 113,1 33,9 27,4 57,3 44,2 59,0 49,9 272,4 234,7

Antal avslut 13 711 200 12 277 300 3 978 100 3 072 900 4 245 400 3 961 200 4 246 600 3 620 100 26 181 300 22 931 500

Värdepappers-
belåning* 2,1 2,1 0,7 0,7 1,2 1,2 1,4 1,1 5,4 5,1

Utlåning Privatlån  
(mdr SEK) 3,7 3,2 3,7 3,2

Bolån (mdr SEK) 2,4 0,9 2,4 0,9

Verksamheten

*Utlåning exklusive pantsatta likvida medel
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Värdepappersbelåningen ligger på samma nivå 
som föregående år, per den sista december upp-
gick den till 1,2 (1,2) mdr SEK.

Första fasen av Nordnets nya webb samt 
handelsverktyget Infront Web Trader har även 
lanserats till Nordnets kunder i Danmark under 
hösten 2017.

Finland
Intäkterna i vår finska verksamhet under perioden 
januari-december är nästintill oförändrade i 
jämförelse med föregående år. Intäkterna ökade 
med 0,1 procent under januari-december 2017. 
Provisionsrelaterade intäkter ökade med stark 
handel men ett försämrat ränteläge med negativ 
avkastning på överskottslikviditet belastar 
resultatet.

Kostnaderna ökade med 14 procent. Kostnads-
ökningen beror på högre koncerngemensamma 
kostnader. Rörelsemarginalen uppgick till 0 (12) 
procent.

Antalet aktiva kunder vid utgången av december 
uppgick till 183 800 (147 500), vilket motsvarar 
en ökning med 25 procent sedan sista december 
2016. Nettosparandet för perioden januari-
december uppgick till 2,0 (0,8) mdr SEK. Räknat i 
relation till sparkapitalet per den sista december 
2016, motsvarar nettosparandet de senaste tolv 
månaderna 4 procent.

Det finska börsindexet OMXH25 steg med drygt sex 
procent under 2017, och det finns ett ökat intresse 
för börsen bland våra finska kunder. I oktober 
agerade Nordnet Finland emissionsinstitut för 
första gången, vid börsintroduktionen av Titanium 
(TITAN, First North Finland). Nordnet deltog även i 
börsintroduktionen av Rovio i slutet av september 
i Finland, Danmark och Sverige. Antalet avslut 
under perioden januari-december ökade med 17 

procent, jämfört med samma period föregående 
år. Värdepappersbelåningen uppgick till 1,4 (1,1) mdr 
SEK, vilket är en ökning med 20 procent sedan tolv 
månader tillbaka.

I augusti utsågs Nordnet Finland till årets börs- 
mäklare i Finland av Osakesäästäjien Keskusliitto, 
som är den finska motsvarigheten till Aktiespararna. 
I undersökningen fick över 2 000 medlemmar rösta 
på vilken bank de föredrog i 14 olika kategorier. 
Nordnet Finland fick högsta betyg i alla kategorier. 
Nordnets podcast #rahapodi blev i december 
framröstad till den bästa podden på den finska 
marknaden. #rahapodi är en podcast om privat-
ekonomi, sparande och investeringar. Podden leds 
av Nordnets sparekonom i Finland Martin Paasi 
och Miikka Luukkonen, Head of Business Sales.  
Hittills har 100 avsnitt av den populära podden 
producerats. Tävlingen anordnades av det  
ledande podcast-kollektivet Jakso.fi, och #rahapodi 
segrade med 32 procent av totala antalet röster. 

Infront Web Trader introducerades även till våra 
finska kunder under kvartalet, samt första fasen av 
Nordnets nya webb.

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. I 
likhet med bolån, erbjuds privatlån endast till 

Verksamheten



15Nordnets delårsrapport januari-december 2017

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 december till 664,9 (765,5) MSEK, varav 
spärrade medel till 82 (85) MSEK. Dessutom hålls 
räntebärande placeringar till verkligt värde om  
13 955,2 (14 489,5) MSEK.

Koncernens eget kapital uppgick till 2 021,6  
(1 978,9) MSEK. 

Avseende den konsoliderade situationen där 
NNB Intressenter AB* är moderbolag, uppgick 
kapitalbasen till 1 504,7 (1 295,4) MSEK och totalt 
riskexponeringsbelopp uppgår till 8 648,2 (7 765,3) 
MSEK. Kapitalrelationen uppgick vid utgången av 
perioden till 17,4 procent jämfört med 16,7 procent 
vid samma tidpunkt föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
påverkas negativt under det fjärde kvartalet av 
minskad likviditet på kunddepåer till följd av köp av 
värdepapper om 0,3 mdr SEK och av värdepap-
persaffärer under settlement, så kallade likvid- 
fordringar. Kassaflödet från den löpande  
verksamheten har också påverkats om -0,5 mdr 
SEK på grund av ökad utlåning. Investerings- 
verksamheten har ett positivt kassaflöde under 
kvartalet till följd av avyttringar av obligationer 
och andra räntebärande värdepapper om 0,8  
mdr SEK.

Under året har kassaflödet från den löpande 
verksamheten påverkats av ökad likviditet på 
kunddepåer om 4,4 mdr SEK och av värdepappers- 
affärer under settlement, så kallade likvidfordringar. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten har 
också påverkats om -2,3 mdr SEK på grund av 
ökad utlåning.

Kassaflödet i investeringsverksamheten påverkas 
med -2,5 mdr SEK till följd av nettoinvesteringar 
i obligationer och andra räntebärande värde-
papper som ett resultat av ökat inlåningsöverskott.

Anställda 
Antalet heltidstjänster uppgick per den 31 december 
2017 till 474 (418). I antalet heltidstjänster inkluderas 
visstidsanställda, men ej föräldraledig eller tjänst-
ledig personal. Medeltalet anställda uppgick under 
perioden januari-december till 426 (410).

Under det fjärde kvartalet skedde förändringar 
i Nordnets koncernledning. Hans Strömblad 
avslutade sin anställning som Chief Analytics 
Officer på bolaget, och utgick från 11 december 
2017 ur Nordnets ledningsgrupp. Anders Danielsson, 
Chief Commercial Officer, ersatte Hans Strömblad 
som ansvarig för Marknad- och Analysavdelningen. 
Martin Andersson, Head of Capital Markets och 
Fredrik Ekblom, vd för Nordnet Pensionsförsäkring 
AB, tillträdde som nya medlemmar i Nordnets 
ledningsgrupp den 11 december 2017. 

Händelser efter 31 december 2017
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens 
utgång.

Verksamheten

* Se under rubriken ”Noter, koncernen” på sidan 23. 
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Styrelsens undertecknande
Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén för perioden januari-december 
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 2 februari 2018

Hans Larsson
Styrelseordförande

Tom Dinkelspiel
Styrelseledamot

Per Widerström
Styrelseledamot

Jan Dinkelspiel
Styrelseledamot

Christian Frick
Styrelseledamot

Christopher Ekdahl
Styrelseledamot

Pierre Siri
Styrelseledamot

Peter Dahlgren
Verkställande Direktör

Styrelsens undertecknande
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Finansiella rapporter
Koncernens resultaträkning (MSEK)

Finansiella rapporter

          3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

Koncernen, MSEK Not
okt-dec 

2017
okt-dec 

2016
jan-dec 

2017
jan-dec 

2016
Ränteintäkter 108,3 110,5 431,7 433,9

Räntekostnader -14,3 -7,3 -45,4 -30,8

Provisionsintäkter 245,8 222,4 905,1 834,0

Provisionskostnader -68,7 -65,8 -264,6 -244,1

Nettoresultat av finansiella transaktioner 45,9 46,7 162,4 151,5

Övriga rörelseintäkter 16,0 7,6 54,9 51,5

Summa rörelseintäkter 333,1 314,0 1 244,1 1 196,0

Allmänna administrationskostnader 2 -238,0 -169,1 -818,8 -668,0

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar 

3 -20,4 -21,5 -90,5 -82,9

Övriga rörelsekostnader 4 -13,2 -8,6 -52,2 -48,3

Summa kostnader före kreditförluster -271,6 -199,1 -961,5 -799,2

Resultat före kreditförluster 61,5 114,9 282,6 396,8

Kreditförluster, netto -7,4 -7,2 -35,3 -29,1

Rörelseresultat 54,1 107,7 247,3 367,7
Skatt på periodens resultat -3,0 -20,3 -34,5 -70,7

Periodens resultat 51,1 87,4 212,8 297,0

Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 51,1 87,4  212,8 297,0
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Koncernens rapport över totalresultat (MSEK)

Finansiella rapporter

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

Koncernen, MSEK
okt-dec 

2017
okt-dec 

2016
jan-dec 

2017
jan-dec 

2016

Periodens resultat 51,1 87,4 212,8 297,0

Poster som skall återföras till resultatet

Värdeförändringar av finansiella tillgångar som kan säljas -0,6 1,0 -5,0 45,7

Skatt på värdeförändringar av tillgångar som kan säljas -0,2 -0,2 1,1 -10,1

Omräkning av utländsk verksamhet 0,1 -1,6 -3,0 19,2

Skatt på omräkning av utländsk verksamhet 0,4 0,1 -1,5 -0,9

Övrigt totalresultat efter skatt -0,3 -0,7 -8,4 54,0

Totalresultat efter skatt 50,8 86,7 204,4 351,0

Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 50,8 86,7 204,4 351,0
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Koncernens balansräkning (MSEK)

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

Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 392,3  436,4

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm 15 903,2  14 127,5

Utlåning till kreditinstitut 272,6 329,0

Utlåning till allmänheten 5 11 852,1 9 516,4

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 949,0 1 357,8

Aktier och andelar mm 59,2 10,6

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken 46 515,7 41 684,7

Immateriella anläggningstillgångar 382,2 374,8

Materiella anläggningstillgångar 41,9 27,0

Aktuella skattefordringar  76,8  95,2

Övriga tillgångar 2 749,7 2 385,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 140,8 105,3

Summa tillgångar 80 335,4 70 450,2

Skulder
In- och upplåning från allmänheten 29 063,7 24 426,6

Skulder där kunden bär placeringsrisken 46 515,7 41 685,9

Övriga skulder 2 544,0 2 168,2

Aktuella skatteskulder 8,0 4,4

Uppskjutna skatteskulder 34,4 42,9

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 147,9 143,4

Summa skulder 78 313,8 68 471,4

Eget kapital

Aktiekapital 175,0 175,0

Övrigt tillskjutet kapital 481,1 481,1

Andra reserver -67,9 -59,4

Intjänade vinstmedel inklusive periodens resultat 1 433,4 1 382,2

Totalt eget kapital 2 021,6 1 978,9
Summa skulder och eget kapital 80 335,4 70 450,2

Finansiella rapporter
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Finansiella rapporter

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i  
sammandrag  (MSEK)

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

Ingående eget kapital 1 978,9 1 874,0

Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare 212,8 297,0

Övrigt totalresultat -8,4 54,0

Effekt av förvärv av minoritetsandel  - -20,6

Utdelning -174,5 -226,7

Prestationsrelaterat aktieprogram -9,2 2,3

Återköp och försäljning av egna aktier  22,0 -1,1

Utgående eget kapital 2 021,6 1 978,9

Koncernens rapport över kassaflöde i sammandrag (MSEK)

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

Koncernen,  MSEK
okt-dec 

2017
okt-dec 

2016
jan-dec 

2017
jan-dec 

2016
Den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital 11,0 51,0 303,9 346,5

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -420,3 734,1 2 288,0 3 542,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten -409,3 785,2 2 591,9 3 888,8

Investeringsverksamheten
Förvärv och avyttringar av immateriella och materiella  
anläggningstillgångar -52,8 -26,0 -117,1 -58,9

Nettoinvesteringar i finansiella instrument 776,4 -743,0 -2 456,0 -3 117,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten 723,6 -769,1 -2 573,1 -3 176,1

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 58,8 -1,0 -115,8 -248,4

Periodens kassaflöde 373,2 15,0 -97,1 464,3

Likvida medel vid periodens början 293,1 741,3 765,5 294,7
Kursdifferens i likvida medel -1,4 9,1 -3,6 6,5

Likvida medel vid periodens slut 664,9 765,5 664,9 765,5
varav tillgodohavande hos centralbanker 392,3 436,4 392,3  436,4

varav utlåning till kreditinstitut 272,6 329,0 272,6 329,0
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Moderbolagets resultaträkning (MSEK)

Finansiella rapporter

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

Moderbolaget, MSEK
okt-dec 

2017
okt-dec 

2016
jan-dec 

2017
jan-dec 

2016

Nettoomsättning 1,4 2,7 19,2 9,3

Summa rörelseintäkter 1,4 2,7 19,2 9,3

Övriga externa kostnader -0,9 -2,0 -5,3 -7,2

Personalkostnader -0,6 -2,8 -18,4 -10,0

Övriga rörelsekostnader -0,3 -0,3 -1,3 -1,3

Rörelseresultat -0,5 -2,3 -5,7 -9,2

Resultat från finansiella investeringar:
Resultat från andelar i koncernföretag  108,4  199,1  108,4  199,1

Räntekostnader och liknande kostnader -0,2 0,0 -0,8 -1,1

Resultat från finansiella investeringar 108,2 199,1 107,7 198,1

Resultat efter finansiella poster 107,7 196,8 101,9 188,8

Skatt på periodens resultat -1,3 -1,3 0,0 -0,3

Periodens resultat 106,5 195,5 101,9 188,6

Moderbolagets rapport i totalresultat (MSEK)

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

Moderbolaget, MSEK
okt-dec 

2017
okt-dec 

2016
jan-dec 

2017
jan-dec 

2016

Periodens resultat 106,5 195,5 101,9 188,6

Övrigt totalresultat  -  -  -  -

Totalresultat efter skatt 106,5 195,5 101,9 188,6
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag (MSEK)

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

Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 1 239,1 1 202,3

Omsättningstillgångar 39,0 66,2

Kassa och bank 48,9 7,8

Summa tillgångar 1 327,0 1 276,3

Eget kapital och skulder
Eget kapital 1 211,9 1 257,5

Kortfristiga skulder 115,1 18,8

Summa skulder och eget kapital 1 327,0 1 276,3

Finansiella rapporter
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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 delårsrapport avser Nordnet- 
koncernen med undantag för Not 10 Kapitalkrav för 
det finansiella konglomeratet och den konsoliderade 
situationen, som inkluderar NNB Intressenter AB. 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport för koncernen är upprättad 
enligt IAS 34 Delårsrapportering. Vidare följer 
koncernen lag om årsredovisning i kreditinstitut 
och värdepappersbolag och Finansinspektionens 
föreskrifter (FFFS 2008:25) samt RFR1  
Kompletterande redovisningsregler för koncerner. 
Delårsrapporten för moderbolaget har utformats i 
enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL 1995:1554) 
och med tillämpning av Rådet för finansiell 
rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 

De redovisningsprinciper som tillämpas i denna 
delårsrapport är de som beskrivits i Nordnets 
årsredovisning för 2016 not 5, avsnittet 
”Tillämpade redovisningsprinciper”. I allt 
väsentligt är tillämpade redovisningsprinciper 
och beräkningsgrunder oförändrade jämfört 
med årsredovisningen 2016, med undantag för 
nedanstående ändringar.

Koncernen har ändrat uppställningsform för 
räntebärande värdepapper i balansräkningen i 
enlighet med ÅRKL. Historiska jämförelsesiffror har 
justerats. Justeringen har inte haft någon effekt på 
resultat eller eget kapital.

Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft 
först under kommande räkenskapsår och har 
inte förtidstillämpats vid upprättandet av denna 
rapport. 

IFRS 9 Finansiella instrument
IFRS 9 Finansiella instrument ersatte IAS 39  
Finansiella instrument: Redovisning och värdering 
den 1 januari 2018. Standarden innehåller regler för 
klassificering och värdering, nedskrivning, bort- 
bokning och allmänna regler för säkringsredovisning.

IFRS 9 Klassificering och värdering
Finansiella tillgångar klassificeras som verkligt 
värde via resultaträkningen, upplupet anskaffnings- 
värde eller som verkligt värde via övrigt total- 
resultat. Avgörande för värderingen beror dels 
på företagets affärsmodell för förvaltningen av 
tillgången, dels tillgångens kontraktsenliga kassa-
flöden. Klassificeringen av eget kapital- 
instrument sker till verkligt värde via resultat- 
räkningen, förutom då företaget valt att  
presentera sådana instrument till verkligt värde 
via övrigt totalresultat. Reglerna för klassificering 
och värdering av finansiella skulder är i stort sett 
oförändrade. 

Nordnet har utvärderat affärsmodellen för  
portföljer av finansiella instrument baserat på hur 
de förvaltas och utvärderas. Likviditetsportföljen 
som till och med den 31 december 2017 redovisades 
enligt ”Held to maturity” och ”Available for sale” 
kommer från och med den 1 januari 2018  
klassificeras enligt ”Hold to collect” och ”Hold to 
collect and sell”. Detta kommer inte att få någon 
finansiell påverkan för Nordnet.

IFRS 9 Nedskrivning
Standarden slopar kraven att identifiera en 
inträffad förlusthändelse och introducerar en 
modell för förväntade kreditförluster i form av 
en trestegsindelning utifrån om det inträffat en 
betydande ökning i kreditrisken. 

Noter, koncernen
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Nordnet har identifierat fyra kategorier av 
utlåning för modellering:

• Värdepapperslån
• Blancolån
• Bolån
• Treasury portföljen

Förväntade kreditförluster kommer beräknas som 
det sannolikhetsvägda nuvärdet av förväntade 
bortfall i kassaflödet genom att beakta;  
sannolikheten för fallissemang (PD); förlust vid  
fallissemang (LGD), kreditexponering vid fallissemang 
(EAD) samt diskonteringsräntan. Vidare kommer de 
utvärderas och sannolikhetsvägas över ett antal 
ekonomiska scenarier. 

Den finansiella utfallet som uppkommer genom 
implementering av IFRS 9 är hänförlig till en högre 
reserv för befarade kreditförluster. Förändringen på-
verkar framförallt kreditförlustreserven för blancolån 
och ökningen av reserven hänförs till steg 1 och 
steg 2 i förväntade kreditförluster (ECL). För övriga 
portföljer är de finansiella effekterna mer  
begränsade. Den totala ökningen av kredit- 
förlustreserven per 1 januari 2018 uppgår till 48,4 
MSEK före skatt och 37,7 MSEK efter skatt. Effekten 
redovisas över eget kapital som därmed påverkas 
negativt med 37,7 MSEK. 

Såväl kapitalbasen som kapitaltäcknings- 
relationerna påverkas negativt till följd av över-
gången till IFRS 9. Kapitalrelationen för den 
konsoliderade situationen försämras med -0,4 
punkter och för Nordnet Bank AB med -0,5 punkter 
vid första tillämpningsperioden.

IFRS 9 Säkringsredovisning
Reglerna syftar till att på ett bättre sätt reflektera 
företagets riskhanteringsaktiviteter och introducerar 
mindre detaljerade regler för hur effektiviteten av 
säkringarna ska bedömas. Nordnet tillämpar inte 
reglerna för säkringsredovisning varpå koncernen 
inte påverkas av de nya reglerna.

Nordnet kommer inte tillämpa övergångsreglerna 
enligt Europaparlamentets och Rådets förordning 
(EU) 2017/2395 av den 12 december 2017 om  
ändring av förordning (EU) nr 575/2013  
(Tillsynsförordningen). 

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder fastställer 
principer för att rapportera information om 
karaktär, belopp, tidpunkt och osäkerhet om 
intäkter och kassaflöden från avtal med kunder. 
Standarden introducerar en femstegs modell för 
att fastställa hur och när redovisningen av intäkter 
ska ske, men den påverkar inte redovisningen av
finansiella instrument som omfattas av IFRS 9. 
Standarden fastställer nya upplysningskrav för 
att ge mer relevant information. Standarden som 
ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och 
tolkningar som hanterar intäkter med en samlad 
modell för intäktsredovisning tillämpas från  
1 januari 2018. Nordnet bedömer att standarden 
får begränsad påverkan på finansiell ställning.

Noter, koncernen
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Not 3 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

MSEK okt-dec 2017 okt-dec 2016 jan-dec 2017 jan-dec 2016
Avskrivningar -20,4 -21,5 -90,5 -82,9

-20,4 -21,5 -90,5 -82,9

Not 4 Övriga rörelsekostnader

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

MSEK okt-dec 2017 okt-dec 2016 jan-dec 2017 jan-dec 2016
Marknadsföringskostnader -11,2 -7,2 -44,4 -41,5

Övriga rörelsekostnader -2,0 -1,4 -7,8 -6,8

-13,2 -8,6 -52,2 -48,3

Per 31 december 2017 avser 414,5 (305,6) 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.

Noter, koncernen

Not 2 Allmänna administrationskostnader

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

MSEK okt-dec 2017 okt-dec 2016 jan-dec 2017 jan-dec 2016
Personalkostnader -109,5 -91,6 -405,3 -359,6

Övriga administrationskostnader -128,5 -77,4 -413,5 -303,4

-238,0 -169,1 -818,8 -668,0

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 5 Utlåning till allmänheten 

Not 6 Närståendetransaktioner



26Nordnets delårsrapport januari-december 2017

Noter, koncernen

Not 8 Finansiella tillgångar och skulder samt deras verkliga värden

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

MSEK
Redovisat 

värde
Verkligt  

värde
Redovisat 

värde
Verkligt  

värde

Finansiella tillgångar

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker  392,3  392,3  436,4  436,4

Belångsbara statsskuldförbindelser mm  15 903,2  15 920,1  14 127,5  14 143,3

Utlåning till kreditinstitut 272,6 272,6 329,0 329,0

Utlåning till allmänheten 11 852,1 11 852,1 9 516,4 9 516,4

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 949,0 1 949,0 1 357,8 1 357,8

Aktier och andelar 59,2 59,2 10,6 10,6

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken* 46 515,7 46 515,7 41 684,7 41 684,7

Övriga tillgångar 2 749,4 2 749,4 2 336,7 2 336,7

Upplupna intäkter 70,9 70,9 75,9 75,9

Summa 79 764,4 79 781,3 69 875,0 69 890,8

Finansiella skulder
In- och upplåning från allmänheten 29 063,7 29 063,7 24 426,6 24 426,6

Skulder där kunden bär placeringsrisken 46 515,7 46 515,7 41 685,9 41 685,9

Övriga skulder 2 528,4 2 528,4 2 106,5 2 106,5

Upplupna kostnader  80,4  80,4 17,9  17,9

Summa 78 188,2 78 188,2 68 236,9 68 236,9

*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 3 382,6 MSEK. Per 2016-12-31 uppgår 
motsvarande belopp till 2 511,7 MSEK.

Verkligt värde

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 fjärde kvartalet 2017.

Not 7 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
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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.
 
Utlåning till allmänheten
Verkligt värde beräknas i regel individuellt för 
finansiella instrument. Dessutom görs värderings-
justeringar 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 kontrakts- 
perioden. 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 redo-
visade 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 
motsvaras av verkliga värdet på tillgångar i 
försäkringsrörelsen med undantag för skulder 
avseende försäkringsavtal som inte klassificeras 
som en finansiell skuld.

Noter, koncernen

Forts Not 8 Finansiella tillgångar och skulder samt deras verkliga värden
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2017-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

MSEK

Noterat  
marknadspris på 

aktiv marknad

Värderingsmodell 
baserad på  
observerbar  

marknadsdata

Uppskattningar 
med  

användande av 
värderingsteknik Summa

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde
Belåningsbara statsskuldförbindelser mm 15 903,2  - - 15 903,2
Obligationer och andra räntebärande  
värdepapper  1 949,0 - - 1 949,0

Aktier och andelar 14,4 -  44,8 59,2
Tillgångar där kunden bär placeringsrisken 21 681,0  24 834,7  -  46 515,7
Summa 39 547,6  24 834,7  44,8  64 427,1

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde
Skulder där kunden bär placeringsrisken 21 681,0 24 834,7  - 46 515,7
Övriga skulder, valutaderivat  -  -  -  -
Summa 21 681,0 24 834,7  - 46 515,7

2016-12-31
Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde
Belåningsbara statsskuldförbindelser mm 10 601,5  -  - 10 601,5
Obligationer och andra räntebärande  
värdepapper 1 357,8  -  - 1 357,8

Aktier och andelar 10,6  -  - 10,6
Tillgångar där kunden bär placeringsrisken 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 där kunden bär placeringsrisken 21 016,7 20 667,9  - 41 684,7
Summa 21 016,7 20 667,9  - 41 684,7

Värderingsnivåer

Noter, koncernen
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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 marknads-
data. 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, vissa räntebärande 
värdepapper och likvida medel.
 
Nivå 3
Finansiella tillgångar och finansiella skulder vars 
värde inte bygger på observerbara marknadsdata.

Det har inte förekommit några omklassificeringar 
mellan nivåerna under perioden.      

Övriga ställa säkerheter, MSEK 2017-12-31 2016-12-31
Obligationer och andra räntebärande värdepapper* 1 968,5  2 135,7

 1 968,5  2 135,7
Ovanstående säkerheter hänför sig till
Depositioner hos kreditinstitut 1 692,2 1 833,8
Depositioner hos clearinginstitut 276,3 301,9

1 968,5 2 135,7

Summa ställda säkerheter 1 968,5 2 135,7

Klientmedel
Förvaltade medel för tredje mans räkning (klientmedelskonto) 189,6  194,7

189,6  194,7

Eventualförpliktelser  -                  -            

Åtaganden
Beviljade men ej utbetalda krediter 907,0  527,7

907,0 527,7

Not 9 Eventualförpliktelser

Forts Not 8 Finansiella tillgångar och skulder samt deras verkliga värden

*I beloppet ingår spärrade medel om 82 (85)  MSEK

Noter, koncernenNoter, koncernen



30Nordnets delårsrapport januari-december 2017

Forts Not 9 Eventualförpliktelser
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 värdepappers-
lån och för betalning till clearingorganisationer. 
Motpart i värdepapperslånetransaktionerna är 
andra kreditinstitut. Nordnet har motsvarande 
säkerhet i form av pant i kundens depå. 

I försäkringsrörelsen uppgår per balansdagen 
31 december 2017, registerförda tillgångar till  
46 516 (41 685) MSEK, för vilka försäkringstagarna 
har förmånsrätt. 
 
I tillägg till åtagandena specificerade i tabellen 
ovan fanns vid periodens slut 7 021 (6 864) MSEK i 
ej utnyttjat kreditutrymme relaterat till möjlig be-
låning av värdepapper. För varje kund begränsas 
kreditutrymmet av det lägsta beloppet av kredit-
limit, 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.

Not 10 Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet och den konsoliderade 
situationen

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
Totalt eget kapital 2 024,7 1 978,9

Avgår krav på försiktig värdering -14,0 -14,5

Avgår förutsebar utdelning innevarande år -100,0 -175,0

Eget kapital finansiella konglomeratet 1 910,7 1 789,4

Avgår immateriella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar -382,2 -374,8

Tillkommer Solvenskapital (NPV) 679,9 776,0

Avgår riskmarginal -122,2 -170,8

Kapitalbas 2 086,2 2 019,7

Kapitalkrav per sektor
Kapitalkrav för reglerade enheter inom försäkringssektorn 480,9 515,0

Kapitalkrav för reglerade enheter inom bank- och värdepapperssektorn 944,2 886,5

Kapitalkrav 1 425,0 1 401,4

Överskott av kapital 661,2 618,3

Kapitalbas/Kapitalkrav 1,5 1,4

Det finansiella konglomeratet

Noter, koncernen

Ovanstående tabell avser det finansiella 
konglomeratet bestående 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.
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Kapitalkrav från bankverksamheten varierar främst 
med storleken och kreditkvaliteten på bankens 
tillgångar.

Kapitalkrav från försäkringsverksamheten  
varierar främst med storleken på försäkrings- 
bolagets försäkringskapital samt försäkrings- 
bolagets 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 (NPV) i kapitalbasberäkningen för 
det finansiella konglomeratet består av nuvärdes-
beräknade framtida vinster i Nordnet Pensionsför-
säkring AB, inklusive dotterbolaget Nordnet  
Livsforsikring AS, vilka genereras av försäkringsta-
garnas kapital. Posten solvenskapital är ett resultat 
av införandet av Solvens II-regelverket 2016.

Forts Not 10 Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet och den konsoliderade situationen

Noter, koncernen
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MSEK 2017-12-31 2016-12-31
Totalt eget kapital 1 986,8 1 840,7

Avgår krav på försiktig värdering -14,0 -14,5

Avgår förutsebar utdelning innevarande år -100,0 -175,0

Avgår immateriella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar -368,1 -355,8

Kärnprimärkapital 1 504,7 1 295,4

Kapitalbas 1 504,7 1 295,4

Riskvägda exponeringsbelopp
Exponering kreditrisk enligt schablonmetoden 6 543,3 5 789,4

Exponering marknadsrisk 6,6 18,5

Exponering operativ risk 2098,3 1 957,4

Totalt riskvägda exponeringsbelopp  8 648,2 7 765,3

Kapitalrelation 17,4% 16,7%

Kapitalkrav 2017-12-31 2016-12-31
Kreditrisk enligt schablonmetoden 523,5 463,2

Marknadsrisk 0,5 1,5

Operativ risk 167,9 156,6

Kapitalkrav Pelare 1  691,9  621,3

Kapitalkrav Pelare 2  252,3  265,3

Totalt kapitalkrav  944,2  886,5

Kapitalrelationer och buffertar
Kärnprimärkapitalrelation, % 17,4% 16,7%

Primärkapitalrelation, % 17,4% 16,7%

Total kapitalrelation, % 17,4% 16,7%

Institutsspecifika buffertkrav, % 4,2% 3,7%

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

varav krav på kontracyklisk kapitalbuffert, % 1,7% 1,2%

Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav, % 15,1% 15,2%

Kärnprimärkapital tillgängligt för buffertkrav % 9,4% 8,7%

Noter, koncernen

I enlighet med CRR, den europeiska kapitalkravs-
förordningen 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.

Den konsoliderade situationen
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Med den konsoliderade situationen avses NNB 
Intressenter AB, Nordnet AB (publ) och dotter- 
bolaget 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. 

Information i denna not avser kapitaltäckningen för 
Nordnet och lämnas i enlighet med FFFS 2008:25,  
6 kap 3-4 §§, och hänvisningarna i dessa före- 
skrifter 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.

Internt bedömt kapitalbehov  
I enlighet med gällande kapitaltäckningsregler 
upprättar Nordnet en årlig intern kapital- och 
likviditetsutvärdering (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 att bolaget har 
tillräcklig likviditet för att täcka utflöden under 
mycket stressade förhållanden. IKLU innehåller 
också en bedömning av att kapital och likviditet 
är tillräckliga även i förhållande till den framtida 
utvecklingen. Processen och en sammanfattning av 
resultatet skall årligen rapporteras till styrelsen, 
och ligga till grund för styrelsens beslut om 
konglomeratets kapitalplanering.

Utöver minimikapitalkravet bedömer Nordnet att 
det bör hållas ett kapital om 252,3 (265,3) MSEK 
beträffande de identifierade riskerna i IKLU- 
processen. Detta är 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.

Forts Not 10 Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet och den konsoliderade situationen

Noter, koncernen
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Utveckling per kvartal

Utveckling per kvartal
Koncernen, MSEK Q4 17 Q3 17 Q2 17 Q1 17 Q4 16 Q3 16 Q2 16 Q1 16

Räntenetto 94,0 95,8 96,3 100,2 103,1 101,2 100,3 98,6

Provisionsnetto - ej transaktionsrelaterat 49,2 43,0 37,6 35,3 37,1 32,0 29,4 31,1

Provisionsnetto -  transaktionsrelaterat 127,9 108,2 110,1 129,1 119,5 110,3 108,8 121,8

Nettoresultat av finansiella transaktioner 45,9 34,4 36,9 45,1 46,7 38,4 32,7 33,7

Övriga intäkter 16,0 8,8 16,0 14,1 7,6 7,8 22,4 13,7

Rörelseintäkter 333,1 290,3 296,9 323,8 314,0 289,6 293,5 298,9

Allmänna administrationskostnader -238,0 -193,6 -210,4 -176,8 -169,1 -169,7 -166,7 -162,5

Avskrivningar -20,4 -24,2 -23,0 -22,9 -21,5 -20,9 -20,5 -20,0

Övriga rörelsekostnader -13,2 -12,8 -11,3 -15,0 -8,6 -7,7 -13,2 -18,9

Kreditförluster, netto -7,4 -9,2 -9,2 -9,5 -7,2 -7,3 -6,3 -8,3

Kostnader -279,0 -239,8 -253,9 -224,2 -206,3 -205,6 -206,7 -209,7

Rörelseresultat 54,1 50,6 43,0 99,6 107,7 84,0 86,9 89,2

Rörelsemarginal i % 16% 17% 14% 31% 34% 29% 30% 30%

Kostnadstäckning 74% 76% 74% 87% 94% 87% 89% 84%

Avkastning på eget kapital (årsbasis) 11% 13% 14% 16% 16% 16% 17% 17%

Nyckeltal per kvartal Q4 17 Q3 17 Q2 17 Q1 17 Q4 16 Q3 16 Q2 16 Q1 16

Antal aktiva kunder vid periodens slut 669 300 640 100 616 100 593 600 566 800 545 600 523 200 507 100

Antal aktiva konton vid periodens slut 884 500 837 700 801 400 771 200 735 000 705 600 673 800 650 500

Nettosparande (mdr SEK) 4,0 4,1 5,6 3,6 4,1 3,3 4,2 2,6

Totalt sparkapital (mdr SEK) 272 267 260 246 235 225 205 197

Genomsnittligt sparkapital per aktivt konto 
(SEK) 308 000 319 300 324 000 318 600 319 300 318 900 303 900 302 300

Antal avslut 6 944 200 6 350 300 6 026 000 6 860 800 6 207 900 5 425 800 5 404 000 5 893 800

Omsatt handelsbelopp cash market, MSEK* 201 300 178 400 177 400 209 000 195 100 186 300 184 400 198 300

Antal handelsdagar 63 64 58 64 63 66 62 60

Antal avslut per handelsdag 110 200 99 200 103 900 107 200 98 500 82 200 87 200 98 200

Genomsnittligt nettocourtageintäkt per 
avslut (SEK) 18 17 18 19 19 20 20 21

Antal avslut per aktivt handelskonto 8,7 8,4 8,3 9,9 9,4 8,7 9,0 10,2

Antal avslut per aktivt handelskonto per 
månad 2,9 2,8 2,8 3,3 3,1 2,9 3,2 3,4

Inlåning vid periodens slut, MSEK 34 341,2 33 773,1 32 988,0 30 144,0 29 131,5 29 366,3 28 969,9 25 296,9

Klientmedel vid periodens slut, MSEK 182,7 174,9 182,5 213,8 189,7 265,8 251,3 219,1

Utlåning vid periodens slut, MSEK 11 852,1 11 295,5 10 864,3 10 455,5 9 516,4 9 192,0 8 211,4 7 875,0

Utlåning exkl pantsatta likvida medel (se 
not 5) 11 437,6 10 380,9 10 140,5 9 840,4 9 210,8 8 515,3 7 638,5 7 399,2

Utlåning/inlåning % 35% 33% 33% 35% 33% 31% 32% 31%

*Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er, certifikat, obligationer och liknande instrument.
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Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal koncernen 2017-12-31 2016-12-31
Rörelsemarginal i % 20% 31%

Vinstmarginal i % 17% 25%

K/I-tal 80% 69%

Avkastning på eget kapital i % 11% 15%

Avkastning på tillgångar i % 0,3% 0,5%

Eget kapital, MSEK 2 021,6 1 978,9

Kapitalbas konsoliderad situation ,MSEK 1 504,7 1 295,4

Kapitalrelation konsoliderad situation 17,4% 16,7%

Investeringar i materiella tillgångar, MSEK 29,1 9,9

Investeringar i immateriella tillgångar exkl företagsförvärv, MSEK 92,5 46,5

Varav interna utgifter för utveckling, MSEK 22,8 21,6

Antal heltidstjänster vid periodens slut 474 418

Nyckeltal 2017-12-31 2016-12-31
Antal aktiva kunder 669 300 566 800

Antal aktiva konton vid periodens slut 884 500 735 000

Nettosparande, mdr SEK 17,3 14,3

Totalt sparkapital vid periodens slut, mdr SEK 272 235

Genomsnittligt sparkapital per aktivt konto vid periodens slut, SEK 308 000 319 300

Antal avslut för perioden 26 181 300 22 931 500

Antal avslut per handelsdag 105 100 91 400

Genomsnittligt nettocourtageintäkt per avslut, SEK 18 20

Årlig intäkt/sparkapital i genomsnitt, % 0,5% 0,6%

Genomsnittlig årlig intäkt per konto, SEK 1 535 1 755

Genomsnittlig årlig rörelsekostnad per konto, SEK -1 186 -1 173

Genomsnittligt årligt resultat per konto SEK 349 582
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Definitioner

Definitioner

Aktiv kund³
Fysisk eller juridisk person som innehar minst ett 
aktivt konto.

Aktivt konto³
Konto med värde > 0 kr eller kreditengagemang.

Avkastning på eget kapital¹ 
12 månaders rullande resultat i förhållande till  
genomsnittligt eget kapital. 

Avkastning på tillgångar¹ 
12 månaders rullande resultat i förhållande till  
genomsnittlig balansomslutning. 

Avslut³
En registrerad transaktion på börs eller marknads-
plats. En order medför ibland flera avslut.

Cash market³
Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er, 
certifikat, obligationer och liknande instrument.

Inlåning¹
Inlåning inklusive inlåningen hänförlig till skulder i 
försäkringsrörelsen. 

Kapitalbas²
Summan av kärnprimärkapital och supplementär-
kapital.

Kapitalrelation²
Kapitalbas i relation till totalt riskvägda  
exponeringsbelopp. 

Klientmedel³
Likvida medel hos Nordnet som innehas för tredje 
mans räkning.

Kostnadstäckning¹
Ej transaktionsrelaterade intäkter i förhållande till 
kostnader. 

Kärnprimärkapital²
Eget kapital exklusive föreslagen utdelning, upp-
skjuten skatt och immateriella tillgångar och vissa 
ytterligare justeringar enligt EU:s kapitalkravs- 
förordning nr 575/2013 (CRR) och EU 241/2014.

Kärnprimärkapitalrelation²
Kärnprimärkapital dividerat med totalt riskvägda 
exponeringsbelopp.

Nettocourtageintäkt¹
Provisionsintäkt efter avdrag för provisions- 
kostnader och ej transaktionsrelaterade netto- 
provisionsintäkter.

Nettocourtage per avslut³ 
Total nettocourtageintäkt dividerat med totalt 
antal avslut under perioden. 

Nettosparande³
Insättningar av likvida medel och värdepapper, 
med avdrag för uttag av likvida medel och värde-
papper. 

Omsatt belopp³
Omsatt handelsbelopp avser våra kunders handel i 
aktier, warranter, ETF:er, certifikat, obligationer och 
liknande instrument.

¹ Alternativa nyckeltal
² Definitioner enligt IFRS och EU:s   kapitalkravsförordning nr 
  575/2013 (CRR) respektive enligt EU:s Solvens 2-förordning      
  2015/35
³ Övriga definitioner
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Privatlån¹
Utlåning utan säkerhet, så kallade blancolån.

Riskexponeringsbelopp²
Tillgångar i och åtaganden utanför balans- 
räkningen, riskvägda enligt kapitaltäcknings- 
reglerna 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 kapital- 
basen.

Rörelsekostnader²
Rörelsens kostnader exklusive kreditförluster och 
nedskrivning av goodwill.

Rörelsemarginal¹
Rörelseresultat i förhållande till rörelseintäkter.

Solvenskapital (NPV)²
Det beräknade nuvärdet av förväntade vinster i 
den befintliga försäkringsaffären.

Solvenskapitalkrav (SCR)² 
Beräknat kapitalkrav enligt Solvens 2- regelverket. 

Totalt sparkapital³
Summan av likvida medel och marknadsvärde på 
värdepapper för samtliga aktiva konton. 

Utlåning exklusive pantsatta likvida medel¹
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. 

Vinstmarginal¹
Periodens resultat i förhållande till rörelseintäkter.

Definitioner

Definitioner

Alternativa nyckeltal
Alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, 
APM-mått) är finansiella mått över historisk eller framtida 
resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som 
inte definieras i tillämpligt redovisningsregelverk (IFRS) 
eller i det fjärde kapitalkravsdirektivet (CRD IV) eller i EU:s 
kapitalkravsförordning nr 575/2013 (CRR) eller EU:s Solvens 
2-förordning 2015/35. Nordnet använder alternativa nyckeltal 
när det är relevant för att beskriva vår verksamhet och 
följa upp vår finansiella situation. Dessa mått är inte direkt 
jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra 
företag.

¹ Alternativa nyckeltal
² Definitioner enligt IFRS och EU:s   kapitalkravsförordning nr 
  575/2013 (CRR) respektive enligt EU:s Solvens 2-förordning      
  2015/35
³ Övriga definitioner
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