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januari – mars 2012 
 Rörelseintäkterna minskade med 9 procent till  

264,9 MSEK (290,1 MSEK) 

 Periodens resultat efter skatt minskade med 8 

procent till 72,5 MSEK (78,8 MSEK) 

 Resultatet per aktie före utspädning minskade 

med 8 procent till 0,41 SEK (0,45 SEK) 
 

  

 

 Årets bank/börsmäklare i Danmark för fjärde året i rad 

 Kostnadstäckning på fortsatt hög nivå 

 Håkan Nyberg tillträder som ny vd senast den 1 september 
 

rörelseresultat (januari-mars) 

92,6 (99,3) 
miljoner kronor 

antal aktiva kunder (31 mars) 

350 700 (322 800) 
stycken 

nettosparande (januari-mars) 

3,6 (5,2) 
miljarder kronor 

totalt sparkapital (31 mars) 

101,0 (106,2) 
miljarder kronor 

antal avslut (januari-mars) 

3 972 500 (4 175 300) 
stycken 

kostnadstäckning (januari-mars) 

98 (90) 
procent 

Mer information om Nordnet för investerare och media finns på www.org.nordnet.se. 

För att bli kund, besök www.nordnet.se.  

http://www.org.nordnet.se/
http://www.nordnet.se/
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vd-kommentar 

nöjda kunder i fokus 

Nöjda kunder 
Ett viktigt fokusområde för Nordnet 2012 är arbetet med att på sikt få branschens nöjdaste kunder. För att nå dit 

arbetar vi brett, från små och smarta uppdateringar på vår hemsida till stora kundevenemang med sparande på 

agendan. Under kvartalet har vi bland annat kunnat lansera en helt digitaliserad nykundsprocess, som innebär att 

man nu kan bli kund med hjälp av bank-ID och helt utan papperskrångel. Vi har också genomfört ett flertal 

kundaktiviteter i syfte att öka vår synlighet. Vi märker att det är uppskattat bland spararna att kunna möta oss 

utanför webben, och det ger oss möjlighet att hämta in åsikter om oss och våra tjänster. 

I januari utsågs Nordnet av Dansk Aktionærforening till årets bank/börsmäklare i Danmark för fjärde året i rad. 

Extra hedrande är att det är föreningens medlemmar som röstar fram vinnaren. Nordnet toppade flertalet 

underkategorier i tävlingen, och bland dessa fanns exempelvis service och generell nöjdhet – ett bevis för att vårt 

fokus på kundnöjdhet slår väl ut. 

Ökande marknadsandelar 
Med årets första kvartal bakom oss kan vi konstatera att de mörkaste makroekonomiska utsikterna från 

föregående år inte blivit verklighet. Utvecklingen under årets första månader har varit bättre än i slutet av 2011, 

vilket har reflekterats i mer positiva tongångar på de nordiska börserna. Vi har sett en ökad riskaptit bland 

kunderna, och framför allt nettosparandet ligger på goda nivåer. Det är tydligt att Nordnet är ett attraktivt alternativ 

när man ser över sitt sparande, och vår marknadsandel på den nordiska sparmarknaden växer. I Norge har vi 

exempelvis en andel på knappt 1 procent av fondmarknaden, men hela 8 procent av inflödena under 2012. I 

Sverige har vi en andel på drygt 1 procent av sparmarknaden, men hade över 4 procent av inflödena 2011. 

Våra kostnader ligger kvar på de nivåer vi uppnådde i samband med de kostnadsåtgärder som genomfördes 

under 2011. I kombination med ett stabilt räntenetto behåller vi en hög kostnadstäckning, det vill säga intäkter 

exklusive courtage i förhållande till våra kostnader, som vi anser nödvändig i rådande marknadsklimat.  

Fortsatt flexibilitet 
Oavsett om den markoekonomiska oron minskat, finns många av de underliggande problemen kvar – den 

europeiska skuldkrisens moln har ännu inte skingrats helt. Året är med andra ord fortfarande ovisst, och vi 

fortsätter agera därefter med en hög flexibilitet och möjlighet att både accelerera och bromsa. Oavsett läge ser jag 

med tillförsikt på vår utveckling – med fokus på nöjda kunder går vår resa vidare mot Nordens ledande bank inom 

sparande. 

 

 

Jacob Kaplan 

tf vd, Nordnet 
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verksamhetens utveckling 

inledning 
2012 inleddes i positiva tongångar på de nordiska börserna, tack vare en stabiliserad makroekonomisk situation 

och generellt god intjäning bland börsbolagen. Nettocourtagenivån för första kvartalet var 24 kronor per avslut, 

jämfört med 28 kronor per avslut motsvarade period föregående år. De främsta förklaringarna till den lägre nivån är 

ett lägre genomsnittligt värde på avsluten beroende på lägre aktiekurser, samt att kundgruppen med lägst 

courtage stått för en större andel av avsluten. 

Antalet aktiva kunder uppgår till 350 700, vilket motsvarar en ökning med 9 procent under den senaste 

tolvmånadersperioden. Antalet aktiva konton uppgår till 417 900, vilket motsvarar en ökning med 12 procent. I 

genomsnitt har varje kund 1,19 konton. 

Kunderna gjorde i snitt 62 100 avslut per dag under perioden vilket var en minskning med 6 procent jämfört med 

samma period föregående år. Tillgängligheten i systemen för kvartalet uppgick till 99,9 procent. 

Våra kunders samlade sparkapital uppgick till 101,0 mdr SEK vid utgången av perioden vilket är en ökning med 

11,2 mdr SEK eller cirka 12 procent sedan början av året. Sparkapitalets ökning kan främst härledas till 

börsuppgångarna under årets första kvartal. Nettosparandet under perioden uppgick till 3,6 mdr SEK. 

Antalet konton med fondsparande uppgick till 88 200 vid utgången av perioden vilket är en ökning med 2 800 

sedan ingången av året. Sparkapitalet i fonder uppgick till 17,5 mdr SEK vilket är 1,8 mdr SEK högre än vid 

ingången av 2012. 

Antalet konton med pensionssparande samt kapitalförsäkringar uppgick vid utgången av perioden till cirka  

67 200 vilket är en ökning med 3 100 konton sedan ingången av året. Det samlade sparkapitalet har ökat med 2,5 

mdr SEK till cirka 20,4 mdr SEK sedan årets början, av vilka cirka 15,2 mdr SEK återfinns i kapitalförsäkringar. 

Hittills är det cirka 8 000 konton som anslutit sig till Nordnets tjänstepensionserbjudande i Sverige och Danmark 

med ett samlat sparkapital om cirka 1,3 mdr SEK. 

Tabell: Konto- och sparöversikt 

*Utlåningen uppgår till 1,65 (1,44) mdr SEK. 

intäkter och kostnader 
Januari – mars 2012 
Under perioden minskade rörelseintäkterna med 9 procent till 264,9 MSEK, hänförligt till ett minskat 

provisionsnetto. Under perioden gjordes 4,0 miljoner avslut att jämföra med 4,2 miljoner samma period föregående 

år. Nettocourtaget per avslut var 24 kronor, jämfört med 28 kronor föregående år. 

Rörelsens kostnader före kreditförluster minskade med 10 procent till 161,3 MSEK jämfört första kvartalet 2011. 

Den lägre kostnadsnivån kan främst härledas till minskade kostnader i den administrativa plattformen. 

2012-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2011-03-31

Antal konton Sparkapital Antal konton Sparkapital

Investments & savings 304 200 79,1 280 100 84,8

Pension 67 200 20,4 55 600 20,8

v arav  kapitalförsäkringar 38 500 15,2 34 900 16,7

v arav  tjänstepensioner 8 000 1,3 5 700 0,9

Bank 46 500 1,4 36 700 0,7

v arav  sparkonton 22 800 1,4 14 000 0,7

v arav  priv atlån 23 700 * 22 700 *

Totalt 417 900 101,0 372 400 106,2
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Rörelseresultatet minskade med 7 procent till 92,6 MSEK och periodens resultat minskade med 8 procent till 72,5 

MSEK. Vinstmarginalen uppgick till 27 (27) procent. Resultatet per aktie före utspädning minskade med 8 procent 

till 0,41 (0,45) SEK.  

Kostnadstäckningen, d v s rörelseintäkterna exklusive transaktionsrelaterat provisionsnetto i förhållande till 

rörelsekostnaderna, uppgick till 98 (90) procent.  

Rörelseintäkterna exklusive transaktionsrelaterat provisionsnetto minskade med 2 procent jämfört med 

föregående år. Investeringarna i marknadsföring minskade med 8 procent och uppgick under perioden till 9,0 

MSEK. Anskaffningskostnaden per netto nytt konto under perioden avseende investeringar i marknadsföring var i 

genomsnitt cirka 700 (1 300) SEK. 

Tabell: Resultat per land 

 

marknadsutveckling 
Under första kvartalet gjordes 3 972 500 avslut bland Nordnets kunder på alla marknader, vilket är en minskning 

med cirka 202 800 jämfört samma period föregående år. Utvecklingen på aktiemarknaden har under kvartalet varit 

positiv med stigande börser främst tack vare beslutet om ett åtgärdspaket för Grekland, som varit orosmolnet i 

Europa under 2011. Nettosparandet, det vill säga kundernas insättningar av värdepapper och likvida medel minus 

uttag, uppgick till 3,6 mdr SEK vilket är en minskning med 1,6 mdr SEK jämfört med samma kvartal 2011. Del av 

minskningen beror på ändrade skatteregler för kapitalförsäkringar i Sverige. 

Sverige 
Antalet avslut bland de svenska kunderna minskade under kvartalet med cirka 6 procent jämfört samma period 

föregående år. Antalet aktiva konton under kvartalet ökade med 6 800 stycken, motsvarande 2,9 procent. På 

årsbasis har antalet aktiva konton ökat med 10,4 procent. Under kvartalet lanserades den nya sparformen 

Investeringssparkonto (ISK). Intresset för det nya kontot var relativt stort och cirka 4 300 stycken öppnades av 

såväl befintliga som nya kunder under perioden. Av dessa var 2 600 aktiva, det vill säga med insatt kapital, vid 

utgången av kvartalet. 

Norge 
Antalet avslut bland de norska kunderna minskade under kvartalet med cirka 7 procent jämfört samma period 

föregående år. Antalet aktiva konton under kvartalet ökade med 1 500 stycken, motsvarande 2,7 procent. På 

årsbasis har antalet aktiva konton ökat med 9,6 procent. Under kvartalet presenterades ny nationell statistik över 

norrmännens fondsparande, där Nordnets andel av nettoinflödet uppgår till cirka 8 procent. Historiskt har Nordnet 

varit starka inom främst aktiehandel, men fondsparandet är ett område med stor utvecklingspotential och där 

bolagets erbjudande står långt fram med ett stort och oberoende utbud.  

Danmark 
Antalet avslut bland de danska kunderna ökade under kvartalet med cirka 0,3 procent jämfört samma period 

föregående år. Antalet aktiva konton under kvartalet ökade med 1 200 stycken, motsvarande 4,7 procent. På 

årsbasis har antalet aktiva konton ökat med 19,6 procent. I mars blev Nordnet, för fjärde året i rad och femte 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Rörelsens intäkter 167,0 171,4 39,2 49,1 19,3 21,3 39,4 48,3 264,9 290,1

Rörelsens kostnader -82,2 -96,6 -28,2 -27,8 -19,7 -19,0 -31,2 -35,7 -161,3 -179,1

Resultat före kreditförluster 84,8 74,8 11,0 21,3 -0,4 2,3 8,2 12,6 103,5 111,0

Kreditförluster -11,0 -12,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 -11,0 -11,7

Rörelseresultat 73,8 62,6 11,0 21,5 -0,4 2,3 8,2 12,9 92,6 99,3

Rörelsemarginal 44% 37% 28% 44% neg 11% 21% 27% 35% 34%

Antal aktiv a kunder 196 300 183 500 51 600 48 700 22 800 20 000 80 000 70 600 350 700 322 800

Antal aktiv a konton 244 100 221 100 57 200 52 200 26 800 22 400 89 800 76 700 417 900 372 400

Sparkapital (mdr SEK) 58,6 59,3 11,7 13,0 6,7 6,3 24,0 27,5 101,0 106,2

Antal av slut 2 130 900 2 265 800 650 000 700 200 450 600 449 100 741 000 760 200 3 972 500 4 175 300

januari-mars
KoncernenSverige Norge Danmark Finland
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gången totalt, utsedd till årets bank/börsmäklare av Dansk Aktionærforening vars medlemmar varje år utser den 

bank eller börsmäklare de tycker är bäst för sparande. 

Finland 
Antalet avslut bland de finska spararna minskade under kvartalet med cirka 2,5 procent jämfört samma period 

föregående år. Antalet aktiva konton under kvartalet ökade med 2 900 stycken, motsvarande 3,3 procent. På 

årsbasis har antalet aktiva konton ökat med 17 procent. Aktiesparande dominerar bland de finska kunderna, men 

stark tillväxt syns även i fondsparandet. Under perioden ökade antalet kunder med fondsparande med 15 procent. 

finansiell ställning 
Nordnet har två typer av utlåning, utlåning med värdepapper som säkerhet samt blancoutlåning. För båda dessa 

typer har Nordnet väl utvecklade rutiner för hantering av överbelåning.  

För blancoutlåning används en beprövad modell för att bedöma kreditrisken på 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 huvudsak i säkerställda obligationer samt i det nordiska banksystemet. 

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 3 047 MSEK, varav spärrade medel till 103 MSEK. I likvida 

medel ingår utlåning till kreditinstitut och likvida medel i tillgångar i försäkringsrörelsen. Dessutom hålls 

räntebärande placeringar till verkligt värde om 5 345 MSEK. Koncernens eget kapital uppgick till 1 510 MSEK. Det 

egna kapitalet fördelar sig på 175 027 886 aktier à 8,63 SEK per aktie. 

Avseende det finansiella konglomeratet där Nordnet AB (publ) är moderbolag, uppgick kapitalbasen till  

1 036 MSEK och kapitalkravet till 508 MSEK, vilket ger ett kapitalöverskott om 528 MSEK. Kapitaltäckningskvoten 

uppgick vid utgången av kvartalet till 2,04 jämfört med 1,61 vid samma tidpunkt föregående år. 

övrigt 

moderbolaget 
Moderbolaget är ett holdingbolag. Räntenettot för perioden uppgick till -1,8 MSEK. I beloppet ingår koncerninterna 

ränteintäkter om 1,8 MSEK. Moderbolagets rörelseintäkter uppgick till 2,9 MSEK och avser koncerninterna 

administrativa tjänster. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -2,3 MSEK. Moderbolagets 

likvida medel uppgick till 7,4 MSEK och eget kapital uppgick till 1 138 MSEK. 

anställda 
Under kvartalet har Nordnets styrelse beslutat utse Håkan Nyberg till ny verkställande direktör för bolaget. Håkan 

Nyberg är idag vd för EnterCard och tillträder sin nya tjänst senast den 1 september. Jacob Kaplan kvarstår som  

tf vd fram till dess. 

Antalet heltidstjänster uppgick per den 31 mars 2011 till 335 (358). Medeltalet anställda uppgick under perioden till 

319 (345). I antalet heltidstjänster inkluderas visstidsanställda, men ej föräldraledig eller tjänstledig personal.  

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 2011, not 7. Inga väsentliga förändringar har 

uppstått därefter. 
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närståendetransaktioner 
E. Öhman J:or AB är närstående till Nordnet AB (publ) då E.Öhman J:or AB innehar ett direkt ägande i Nordnet AB 

(publ) och att ägarna av E. Öhman J:or AB innehar ett direkt ägande i Nordnet AB (publ). Emric-gruppen med 

moderbolaget Emric Partners AB är närstående till Nordnet AB (publ) genom att E. Öhman J:or AB är delägare i 

bolaget. Emric-gruppen administrerar hanteringen av Nordnet Bank AB:s blancolån. Nordnet har ett 

samarbetsavtal med E. Öhman J:or Fonder AB, vars privatkundstock övertogs under fjärde kvartalet 2011. För 

vidare information se not 6 i årsredovisningen för 2011. 

prestationsrelaterade aktieprogram 
I enighet med beslut på årsstämmorna den 22 april 2010 och 28 april 2011 har Nordnet inrättat två långsiktiga 

prestationsrelaterade aktieincitamentsprogram, ”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2010” respektive 

”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011” omfattande totalt cirka 25 personer inklusive verkställande direktören. 

Anställda som deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2010 respektive 2011 kan spara ett belopp motsvarande 

maximalt 5 procent av bruttoersättningen för köp av Nordnet-aktier på NASDAQ OMX Stockholm under en 12-

månadersperiod från det att respektive program implementerats. Om de köpta aktierna behålls av den anställde 

under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Nordnet-koncernen förelegat under hela denna 

treårsperiod, kan den anställde ha rätt till vederlagsfri matchning av aktier enligt ett förutbestämt antal. 

Med anledning av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2010 och 2011 beslutade Årsstämman om ett bemyndigande 

för styrelsen att genomföra förvärv och överlåtelse av aktier i Nordnet AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm. 

Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2012. Högst 522 000 aktier får 

förvärvas i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2010 och 2011. 

Inga matchningsaktier har förvärvats under 2011 och 2010. 

Styrelsen i Nordnet föreslår för årsstämman den 26 april 2012 att inrätta ett prestationsrelaterat 

aktieincitamentsprogram för innevarande år, ”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012”. Fullständigt beslutsförslag 

finns tillgängligt på bolagets hemsida www.org.nordnet.se.  

kommande kalenderhändelser 
Årsstämma hålls idag den 26 april 2012 klockan 18:00 CET i Kulturhusets lokal Studion, Sergels torg 3 (ingång 

från gatuplan) i Stockholm. 

Delårsrapport januari-juni 2012  18 juli 2012 

Delårsrapport januari-september 2012 18 oktober 2012 

Bokslutskommuniké 2012   februari 2013 

presentation för investerare, analytiker och media 
Tillförordnad vd Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 26 april klockan 13.00 

CET i en telefonkonferens/audiocast som kan följas på www.org.nordnet.se. Nummer för deltagande på telefon är 

+46 (0)8 506 857 54 (Sverige), eller +44 (0)207 153 9156 (UK). Presentationen sker på engelska. 

 

 

 

 

 

http://www.org.nordnet.se/
http://www.org.nordnet.se/
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Informationen i denna rapport är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska 

lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen 

har lämnats till marknaden för offentliggörande den 26 april 2012 kl. 08.30 (CET). 

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten 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. 

Bromma den 26 april 2012, 

 

Jacob Kaplan 

tf verkställande direktör 

 

För ytterligare information kontakta tf vd Jacob Kaplan, tel. +46 8 506 334 21, +46 708 62 33 94, 

jacob.kaplan@nordnet.se eller Head of Communications Adrian Westman, tel. +46 8 506 331 51,  

+46 735 09 04 00, adrian.westman@nordnet.se. 

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: org.nordnet.se  

Bli kund: www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi 

  

mailto:jacob.kaplan@nordnet.se
mailto:adrian.westman@nordnet.se
mailto:info@nordnet.se
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revisors granskningsrapport 
Nordnet AB (publ), org.nr 556249-1687 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för 

Nordnet AB per 31 mars 2012 och den tremånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 

34, lag om årsredovis¬ning i kreditinstitut och värdepappersbolag och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att 

uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig 

granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att 

göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att 

utföra analytisk gransk¬ning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 

annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfatt¬ning som en revision 

enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.  

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 

säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision 

utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad 

slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att 

anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och lag om 

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt för moderbolagets del i enlighet med 

årsredovisningslagen. 

 

Bromma den 26 april 2012 

Ernst & Young AB 

 

 

Peter Strandh 

Auktoriserad revisor 
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3 mån 3 mån 12 mån rullande 12 mån

Koncernen - Resultaträkningar (MSEK) Not jan-mar 2012 jan-mar 2011 apr-mar 2012 jan-dec 2011

Ränteintäkter 154,3 144,5 614,4 604,6

Räntekostnader -17,0 -10,9 -63,4 -57,3

Prov isionsintäkter 156,2 194,4 639,4 677,6

Prov isionskostnader -49,1 -61,6 -204,9 -217,4

Nettoresultat av  finansiella transaktioner 11,0 13,6 29,1 31,6

Öv riga rörelseintäkter 9,4 10,0 44,5 45,1

Summa rörelseintäkter 264,9 290,1 1 059,0 1 084,2

Allmänna administrationskostnader 1 -135,7 -149,4 -554,8 -568,5

Av - och nedskriv ningar 2 -15,5 -18,6 -66,2 -69,3

Öv riga rörelsekostnader 3 -10,1 -11,1 -53,1 -54,1

Summa kostnader före kreditförluster -161,3 -179,1 -674,1 -691,9

Resultat före kreditförluster 103,6 111,0 384,9 392,3

Kreditförluster, netto -11,0 -11,7 -40,2 -40,9

Rörelseresultat 92,6 99,3 344,7 351,5

Skatt på periodens resultat -20,0 -20,6 -80,8 -81,3

Periodens resultat 72,5 78,8 263,9 270,1

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 72,5 78,8 263,9 270,1

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 175 027 886 175 027 886 175 027 886 175 027 886

Resultat per aktie före utspädning 0,41 0,45 1,51 1,54

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 175 027 886 175 027 886 175 027 886 175 027 886

Resultat per aktie efter utspädning 0,41 0,45 1,51 1,54

Not 1

Personalkostnader -66,7 -72,7 -268,5 -274,5

Öv riga administrationskostnader -68,9 -76,6 -286,3 -294,0

-135,7 -149,4 -554,8 -568,5

Not 2

Av skriv ningar -15,5 -18,6 -66,2 -69,3

-15,5 -18,6 -66,2 -69,3

Not 3

Marknadsföring -9,0 -9,8 -48,7 -49,5

Öv riga rörelsekostnader -1,2 -1,4 -4,4 -4,6

-10,1 -11,1 -53,1 -54,1

3 mån 3 mån 12 mån rullande 12 mån

Koncernen - Rapport över totalresultat jan-mar 2012 jan-mar 2011 apr-mar 2012 jan-dec 2011

Periodens resultat 72,5 78,8 263,9 270,1

Intäkter/kostnader redov isade direkt i eget kapital

Värdeförändringar av  tillgångar som kan säljas 12,7 -4,8 30,7 13,3

Skatt på v ärdeförändringar av  tillgångar som kan säljas -3,3 1,3 -8,1 -3,5

Värdeförändring av  säkring av  nettoinv estering - -0,1 1,7 1,6

Skatt på v ärdeförändring av  säkring av  nettoinv estering - 0,0 -0,4 -0,4

Omräkning av  utländsk v erksamhet -0,9 -2,8 -3,6 -5,4

Övrigt totalresultat efter skatt 8,4 -6,4 20,3 5,5

Totalresultat efter skatt 80,9 72,3 284,2 275,6

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 80,9 72,3 284,2 275,6
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Koncernen - Rapport över finansiell ställning  (MSEK) 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31

Tillgångar

Utlåning till kreditinstitut 685,7 803,1 1 837,8

Utlåning till allmänheten 5 388,0 6 430,1 4 629,7

Finansiella tillgångar till v erkligt v ärde 61,1 172,0 56,9

Finansiella tillgångar som kan säljas 5 283,6 2 786,8 5 115,1

Tillgångar i försäkringsrörelsen 18 618,1 19 639,1 16 463,5

Immateriella anläggningstillgångar 505,1 544,7 513,3

Materiella anläggningstillgångar 31,7 32,3 32,7

Öv riga tillgångar 163,3 231,9 310,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 113,2 122,7 102,9

Summa tillgångar 30 849,8 30 762,6 29 062,3

Skulder

In- och upplåning från allmänheten 9 959,2 9 042,0 10 708,4

Skulder i försäkringsrörelsen 18 619,2 19 641,4 16 464,7

Öv riga skulder 477,2 469,5 185,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 108,3 120,5 98,5

Efterställda skulder 175,7 175,7 175,7

Summa skulder 29 339,6 29 449,2 27 633,0

Eget kapital

Aktiekapital 175,0 175,0 175,0

Öv rigt tillskjutet kapital 471,8 471,9 471,9

Andra reserv er -57,1 -77,5 -65,5

Intjänade v instmedel inklusiv e periodens resultat 920,4 744,0 847,9

Totalt eget kapital 1 510,2 1 313,4 1 429,3

Summa skulder och eget kapital 30 849,8 30 762,6 29 062,3

Koncernen - Rapport över förändringar i eget kapital (MSEK)

Ingående eget kapital 1 429,3 1 241,1 1 241,1

Periodens resultat 72,5 78,8 270,1

Öv rigt totalresultat efter skatt 8,4 -6,4 5,5

Utdelning - - -87,5

Utgående eget kapital 1 510,2 1 313,4 1 429,3
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Koncernen 3 mån 3 mån 12 mån rullande 12 mån

Rapport över kassaflöde i sammandrag (MSEK) jan-mar 2012 jan-mar 2011 apr-mar 2012 jan-dec 2011

Den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande v erksamheten före förändringar 

av  rörelsekapital
120,3 159,0 372,1 410,9

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -1 173,2 -1 124,9 1 924,4 1 972,8

Kassaflöde från den löpande v erksamheten -1 053,0 -965,9 2 296,6 2 383,6

Investeringsverksamheten

Förv ärv  och av yttringar av  immateriella och materiella 

anläggningstillgångar
-6,5 -4,7 -27,1 -25,4

Nettoinv esteringar i finansiella instrument -92,6 -1 003,1 -2 300,3 -3 210,8

Kassaflöde från inv esteringsv erksamheten -99,1 -1 007,8 -2 327,4 -3 236,1

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsv erksamheten - - -87,5 -87,5

Periodens kassaflöde -1 152,0 -1 973,7 -118,4 -940,0

Likvida medel vid periodens början 1 837,8 2 777,9 803,1 2 777,9

Kursdifferens i likv ida medel 0,0 -1,1 1,0 -0,1

Likvida medel vid periodens slut 685,7 803,1 685,7 1 837,8

3 mån 3 mån 12 mån rullande 12 mån

Moderbolaget - Resultaträkningar (MSEK) jan-mar 2012 jan-mar 2011 apr-mar 2012 jan-dec 2011

Nettoomsättning 2,9 18,6 49,1 64,8

Summa rörelseintäkter 2,9 18,6 49,1 64,8

Öv riga externa kostnader -1,5 -2,1 -7,0 -7,6

Personalkostnader -1,6 -16,6 -38,7 -53,7

Öv riga rörelsekostnader -0,3 -0,3 -2,3 -2,2

Rörelseresultat -0,5 -0,3 1,1 1,2

Resultat från finansiella investeringar:

Resultat från andelar i koncernföretag - - 320,5 320,5

Nedskriv ningar av  finansiella anläggningstillgångar - - -9,0 -9,0

Öv riga ränteintäkter och liknande intäkter 1,8 1,8 7,4 7,4

Räntekostnader och liknande kostnader -3,7 -3,7 -16,5 -16,6

Resultat efter finansiella poster -2,3 -2,3 303,5 303,5

Skatt på periodens resultat -1,8 0,5 -2,3 -

Periodens resultat -4,1 -1,7 301,2 303,5

3 mån 3 mån 12 mån rullande 12 mån

Moderbolaget - Rapport över övrigt totalresultat (MSEK) jan-mar 2012 jan-mar 2011 apr-mar 2012 jan-dec 2011

Periodens resultat -4,1 -1,7 301,2 303,5

Övrigt totalresultat efter skatt - - - -

Totalresultat efter skatt -4,1 -1,7 301,2 303,5

Moderbolaget - Balansräkningar (MSEK) 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31

Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 1 129,0 1 147,4 1 129,0

Omsättningstillgångar 278,0 223,8 280,7

Kassa och bank 7,4 1,6 11,6

Summa tillgångar 1 414,4 1 372,8 1 421,3

Eget kapital och skulder

Eget kapital 1 137,8 924,3 1 142,0

Kortfristiga skulder 276,5 448,5 279,3

Summa skulder och eget kapital 1 414,4 1 372,8 1 421,3
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Ovanstående tabell avser det finansiella konglomeratet bestående av 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. 

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. De 

redovisningsprinciper som tillämpas i denna rapport är de som beskrivits i Nordnets årsredovisning för 2011 Not 5, 

avsnittet ”Tillämpade redovisningsprinciper”. 

 

 

Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet (MSEK) 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31

Eget kapital i koncernen 1 510,2 1 313,4 1 429,3

Tillkommer förlagslån 175,7 175,7 175,7

Av går föreslagen utdelning föregående år -113,8 -87,5 -

Av går antagen utdelning innev arande år -29,0 -31,5 -113,8

Av går immateriella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar -507,2 -544,7 -513,3

Kapitalbas 1 035,9 825,4 977,9

Kapitalkrav  för reglerade enheter inom bank- och v ärdepapperssektorn 475,7 483,6 467,3

Teoretiska solv enskrav  för icke reglerade enheter inom den största finansiella sektorn 1,2 2,0 1,6

Kapitalkrav  för reglerade enheter inom försäkringssektorn 31,1 26,2 26,0

Kapitalkrav 508,0 511,8 494,9

Överskott av kapital 527,9 313,6 483,0

Kapitaltäckningskvot 2,04 1,61 1,98

Koncernen - Utveckling per kvartal (MSEK) Q1 12 Q4 11 Q3 11 Q2 11 Q1 11 Q4 10 Q3 10 Q2 10

Räntenetto 137,3 142,0 132,4 139,3 133,7 112,1 66,8 77,8

Prov isionsnetto - ej transaktionsrelaterat 10,3 17,3 19,6 15,0 14,7 16,7 15,6 8,9

Prov isionsnetto -  transaktionsrelaterat 96,8 89,2 108,7 77,5 118,2 106,5 94,4 150,7

Nettoresultat av  finansiella transaktioner 11,0 3,9 11,9 2,2 13,6 3,1 16,9 6,2

Öv riga intäkter 9,4 13,7 3,8 17,6 10,0 111,6 7,8 12,6

Rörelseintäkter 264,9 266,2 276,3 251,6 290,1 349,8 201,7 256,3

Allmänna administrationskostnader -135,7 -139,5 -134,4 -145,2 -149,4 -198,9 -145,6 -149,1

Av skriv ningar -15,5 -15,7 -17,5 -17,6 -18,6 -20,6 -19,5 -20,3

Öv riga rörelsekostnader -10,1 -18,6 -13,8 -10,6 -11,1 -18,8 -12,8 -22,5

Kreditförluster, netto -11,0 -8,1 -9,7 -11,5 -11,7 -9,7 -0,5 0,0

Kostnader -172,3 -181,8 -175,4 -184,9 -190,8 -248,0 -178,4 -191,9

Rörelseresultat 92,6 84,4 101,0 66,7 99,3 101,7 23,3 64,4

Resultat per aktie före utspädning 0,41 0,33 0,44 0,32 0,45 0,45 0,11 0,33

Kostnadstäckning 98% 97% 96% 94% 90% 98% 60% 55%

Av kastning på eget kapital 5% 4% 6% 4% 6% 6% 2% 5%

Kapitaltäckningskv ot 2,04 1,98 1,87 1,71 1,61 1,60 1,18 1,46

Statistik per kvartal Q1 12 Q4 11 Q3 11 Q2 11 Q1 11 Q4 10 Q3 10 Q2 10

Antal konton v id periodens slut 417 900 405 500 394 700 384 000 372 400 360 000 346 800 316 000

Totalt sparkapital (mdr SEK) 101,0 89,8 86,8 102,7 106,2 102,2 96,2 91,2

Genomsnittligt sparkapital per konto (SEK) 241 600 221 400 218 700 267 400 278 300 283 900 277 300 288 700

Antal av slut 3 972 500 3 850 800 4 185 300 3 100 100 4 175 300 3 844 700 3 672 700 4 298 600

Antal handelsdagar 64 64 66 59 63 64 66 62

Antal av slut per handelsdag 62 100 60 200 63 400 52 500 66 300 60 100 55 600 69 300

Antal av slut per konto och månad 3,2 3,2 3,5 2,7 4,0 3,6 3,5 4,5

Nettocourtageintäkt per av slut (SEK) 24 23 26 25 28 28 26 35
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Koncernen - Nyckeltal 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31

Rörelsemarginal i procent 35% 38% 32%

Vinstmarginal i procent 27% 27% 25%

Inv esteringar i materiella tillgångar, MSEK 2,4 1,7 15,0

Inv esteringar i immateriella tillgångar exkl företagsförv ärv , MSEK 4,0 3,0 10,4

Varav  interna utgifter för utv eckling, MSEK 1,2 0,7 3,0

Marknadsföring, MSEK 9,0 9,8 49,5

Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK 0,41 0,45 1,54

Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 0,41 0,45 1,54

Av kastning på eget kapital i procent 5% 6% 20%

Eget kapital per aktie, SEK 8,63 7,50 8,17

Utdelning per aktie - - 0,65

Aktiekurs, SEK 23,50 19,70 15,60

Börsv ärde v id periodens slut, MSEK 4 113 3 448 2 730

Eget kapital, MSEK 1 510,2 1 313,5 1 429,3

Kapitalbas, MSEK 1 035,9 825,4 977,9

Kapitaltäckningkv ot 2,04 1,61 1,98

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 175 027 886 175 027 886 175 027 886

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 175 027 886 175 027 886 175 027 886

Antal utestående aktier v id periodens slut 175 027 886 175 027 886 175 027 886

Antal heltidstjänster v id periodens slut 335 358 330

Kundrelaterade nyckeltal

Antal aktiv a konton v id periodens slut 417 900 372 400 405 500

Totalt sparkapital v id periodens slut, miljarder SEK 101,0 106,2 89,8

Genomsnittligt sparkapital per aktiv t handelsrelaterat konto v id periodens slut, SEK 241 649 285 244 221 355

Inlåning v id periodens slut inklusiv e likv ida medel i försäkringsrörelsen, MSEK 12 320,4 11 118,4 12 887,1

Klientmedel v id periodens slut, MSEK 156,6 136,2 109,6

Utlåning v id periodens slut, MSEK 5 388,0 6 430,1 4 629,7

Utlåning/inlåning i procent 44% 58% 36%

Antal av slut för perioden 3 972 500 4 175 300 15 311 500

Antal av slut per handelsdag 62 070 66 275 60 760

Antal av slut per aktiv t handelsrelaterat konto 9,5 11,2 37,8

Antal av slut per aktiv t handelsrelaterat konto per månad 3,2 3,7 3,1

Genomsnittligt nettocourtageintäkt per av slut, SEK 24 28 26

Genomsnittligt courtage per handelsdag, SEK 2 151 000 2 711 300 2 287 500

Årlig intäkt/sparkapital i genomsnitt i procent 0,3% 0,3% 1,1%

Genomsnittlig årlig intäkt per konto, SEK 2 447 2 640 2 794

Genomsnittlig årlig rörelsekostnad per konto, SEK -1 546 -1 622 -1 918

Genomsnittligt årligt resultat per konto SEK 901 1 018 876


