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januari – juni 2012 
 Rörelseintäkterna minskade med 8 procent till 

498,3 MSEK (541,7 MSEK) 

 Periodens resultat efter skatt minskade med 

15 procent till 113,9 MSEK (134,5 MSEK) 

 Resultatet per aktie före utspädning 

minskade med 15 procent till 0,65 SEK  

(0,77 SEK) 
 

april – juni 2012 
 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till  

233,4 MSEK (251,6 MSEK) 

 Periodens resultat efter skatt minskade med 

26 procent till 41,3 MSEK (55,7 MSEK) 

 Resultatet per aktie före utspädning 

minskade med 26 procent till 0,24 SEK  

(0,32 SEK) 

 

 

 

 Minskad handelsaktivitet 

 Private banking lanserat i Danmark 

 Håkan Nyberg tillträder som vd den 9 augusti 
 

rörelseresultat (januari-juni) 

145,5 (166,0) 
miljoner kronor 

antal aktiva kunder (30 juni) 

355 100 (330 400) 
stycken 

nettosparande (januari-juni) 

5,6 (6,3) 
miljarder kronor 

totalt sparkapital (30 juni) 

96,0 (102,7) 
miljarder kronor 

antal avslut (januari-juni) 

7 027 800 (7 275 400) 
stycken 

kostnadstäckning (januari-juni) 

96 (92) 
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 

tvära kast på marknaden  
2012 har hittills varit ett år präglat av tvära kast mellan optimism och pessimism på världens börser, och i det andra 

kvartalet dominerade de negativa utsikterna. Med en återigen aktualiserad skuldkris i delar av euroområdet och 

ökad oro kring den makroekonomiska utvecklingen även i andra delar av världen föll de nordiska börserna tillbaka, 

och med dem även spararnas riskaptit. Såväl handelsaktivitet som utlåning och nettosparande minskade jämfört 

med inledningen av året, vilket återspeglas i resultatet för kvartalet. Kraftiga börsrörelser brukar kunna ha kortsiktig 

positiv effekt på aktiviteten i marknaden, men vid långvarig osäkerhet tänker spararna efter en extra gång innan de 

ger sig in i marknaden – vilket också var fallet i den gångna perioden. 

I skenet av osäkerheten på marknaden behåller vi den flexibilitet på kostnadssidan som vi haft sedan förra året, 

men står samtidigt beredda att öka takten när aktiviteten kommer tillbaka. 

Fortsatt arbete med kundnöjdhet 
En av Nordnets målsättningar är att ha branschens nöjdaste kunder. En viktig komponent för att nå dit är att vårt 

erbjudande är anpassat efter specifika kundbehov. Under det gångna kvartalet har vi introducerat vår private 

banking-tjänst på den danska marknaden. Vi vänder oss till smarta miljonärer som föredrar att spara till sig själva 

istället för till banken. Nordnet erbjuder nu private banking i Sverige, Norge och Danmark och innan årets slut även 

i Finland. Under kommande månader kommer vi också att lansera en modernare webblösning för de mer 

avancerade kunderna, liksom en helt ny version av vår iPhone-app som passar de kunder som hellre sköter sitt 

sparande via mobilen. Med moderna och enkla produkter fortsätter vi att attrahera nya kunder på samtliga 

marknader. 

Stärkta rättigheter för spararna 
I Sverige väntas under hösten resultat från utredningarna om flytträtt för pension och provisionsförbud för 

försäkringsmäklare. Båda frågorna är komplexa men kommer med stor sannolikhet att landa i stärkta rättigheter 

och ökad genomlysning för spararna. Att kunna flytta delar av eller hela sitt pensionskapital fritt mellan olika aktörer 

och att använda en transparent prissättningsmodell vid rådgivning är rimliga krav för spararna att ställa idag. För 

Nordnet kommer sådana förändringar innebära att vi kan hjälpa ännu fler personer att befria sitt sparande från 

gamla och dyra strukturer. 

Den 9 augusti börjar Håkan Nyberg sin tjänst som vd för Nordnet. Under Håkans ledning fortsätter vi att arbeta mot 

visionen att bli Nordens ledande bank inom sparande, och jag önskar honom varmt välkommen till den runda 

sidan i en annars fyrkantig finansbransch.  

 

 

Jacob Kaplan 

tf vd, Nordnet 
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verksamhetens utveckling 

inledning 
2012 inleddes i positiva tongångar på de nordiska börserna, men förbyttes i nedgångar under andra kvartalet på 

grund av bland annat en återigen aktualiserad skuldkris i Europa. Nettocourtagenivån för första halvåret var 23 

kronor per avslut, jämfört med 27 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 355 100, vilket motsvarar en ökning med 7,5 procent under den senaste 

tolvmånadersperioden. Antalet aktiva konton uppgår till 426 500, vilket motsvarar en ökning med 11 procent. I 

genomsnitt har varje kund 1,20 konton. 

Kunderna gjorde i snitt 57 100 avslut per dag under perioden vilket var en minskning med 4 procent jämfört med 

samma period föregående år. Under andra kvartalet gjordes 51 800 avslut i snitt per dag. Tillgängligheten i 

systemen för kvartalet uppgick till 99,92 procent. 

Våra kunders samlade sparkapital uppgick till 96,0 mdr SEK vid utgången av perioden vilket är en ökning med  

6,2 mdr SEK eller cirka 7 procent sedan början av året. Sparkapitalets ökning kan främst härledas till ett positivt 

nettosparande under perioden. Under andra kvartalet minskade sparkapitalet med cirka 5 mdr SEK. 

Nettosparandet under första halvåret uppgick till 5,6 mdr SEK. 

Antalet konton med fondsparande uppgick till 90 700 vid utgången av perioden vilket är en ökning med 5 300 

sedan ingången av året. Sparkapitalet i fonder uppgick till 16,9 mdr SEK vilket är 1,3 mdr SEK högre än vid 

ingången av 2012. 

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

69 500 vilket är en ökning med 5 400 konton sedan ingången av året. Det samlade sparkapitalet har ökat med 1,9 

mdr SEK till cirka 19,9 mdr SEK sedan årets början, av vilka cirka 14,5 mdr SEK återfinns i kapitalförsäkringar. 

Hittills är det cirka 9 000 konton som startats inom Nordnets tjänstepensionserbjudande i Sverige och Danmark 

med ett samlat sparkapital om cirka 1,5 mdr SEK. 

Tabell: Konto- och sparöversikt 

*Utlåningen uppgår till 1,70 (1,39) mdr SEK. 

intäkter och kostnader 
Januari – juni 2012 
Under perioden minskade rörelseintäkterna med 8 procent till 498,3 MSEK, främst hänförligt till ett minskat 

provisionsnetto. Under perioden gjordes 7,0 miljoner avslut att jämföra med 7,3 miljoner samma period föregående 

år. Nettocourtaget per avslut var 23 kronor, jämfört med 27 kronor föregående år. 

Rörelsens kostnader före kreditförluster minskade med 6 procent till 330,0 MSEK jämfört första halvåret 2011. Den 

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

2012-06-30 2011-06-30 2012-06-30 2011-06-30

Antal konton Antal konton Sparkapital (mdr SEK) Sparkapital (mdr SEK)

Investments & savings 308 800 286 500 74,6 80,9

Pension 69 500 60 300 19,9 20,9

v arav  kapitalförsäkringar 38 800 36 400 14,5 16,4

v arav  tjänstepensioner 9 000 6 300 1,5 1,0

Bank 48 200 37 200 1,5 0,9

v arav  sparkonton 24 200 16 000 1,5 0,9

v arav  priv atlån 24 000 21 200 * *

Totalt 426 500 384 000 96,0 102,7
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Rörelseresultatet minskade med 12 procent till 145,5 MSEK och periodens resultat minskade med 15 procent till 

113,9 MSEK. Vinstmarginalen uppgick till 23 (25) procent. Resultatet per aktie före utspädning minskade med 15 

procent till 0,65 (0,77) SEK.  

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

rörelsekostnaderna, uppgick till 96 (92) procent.  

Rörelseintäkterna exklusive transaktionsrelaterat provisionsnetto minskade med 2 procent jämfört med 

föregående år. Investeringarna i marknadsföring ökade med 0,4 procent och uppgick under perioden till 19,5 

MSEK. 

Tabell: Resultat per land 

 

 

Andra kvartalet 2012 
Jämfört med andra kvartalet 2011 minskade rörelseintäkterna med 7 procent till 233,4 MSEK, främst hänförligt till 

ett minskat provisionsnetto. Rörelsens kostnader före kreditförluster minskade med 3 procent till 168,7 MSEK.  

Rörelseresultatet minskade med 21 procent till 52,9 MSEK och periodens resultat minskade med 26 procent till 

41,3 MSEK. Vinstmarginalen uppgick till 18 (22) procent. Resultatet per aktie före utspädning minskade med 26 

procent till 0,24 SEK.  

marknadsutveckling 
Under andra kvartalet gjordes 3 055 300 avslut bland Nordnets kunder på alla marknader, vilket är en minskning 

med cirka 44 800 jämfört samma period föregående år. Kvartalet har präglats av osäkerhet och pessimism bland 

de nordiska spararna till följd av bland annat den europeiska skuldkrisen. Nettosparandet, det vill säga kundernas 

insättningar av värdepapper och likvida medel minus uttag, uppgick till 1,9 mdr SEK vilket är en ökning med  

0,8 mdr SEK jämfört med samma kvartal 2011. 

Sverige 

Antalet avslut bland de svenska kunderna ökade under kvartalet med 2,1procent jämfört samma period 

föregående år. Antalet aktiva konton under kvartalet ökade med 4 100 stycken, motsvarande 1,7 procent. Senaste 

tolvmånadersperioden har antalet aktiva konton ökat med 9,9 procent. De svenska spararna har visat en minskad 

riskaptit och flyttat sina tillgångar från aktier och aktiefonder till tryggare placeringar. Under hösten väntas resultat 

från två utredningar om det svenska pensionssystemet. En av dessa utreder flytträtten med huvudsakligt syfte att 

stärka försäkringstagarnas intressen och den andra behandlar ett eventuellt provisionsförbud för 

försäkringsmäklare.  

Norge 
Antalet avslut bland de norska kunderna minskade under kvartalet med 11,2 procent jämfört samma period 

föregående år. Antalet aktiva konton under kvartalet ökade med 1 000 stycken, motsvarande 1,7 procent. Senaste 

tolvmånadersperioden har antalet aktiva konton ökat med 9,4 procent. De norska spararna trotsade inledningsvis 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Rörelsens intäkter 311,4 328,6 79,3 85,4 36,2 39,9 71,3 87,8 498,3 541,7

Rörelsens kostnader -171,0 -191,2 -58,5 -54,3 -37,5 -37,7 -63,0 -69,3 -330,0 -352,5

Resultat före kreditförluster 140,4 137,4 20,8 31,2 -1,3 2,2 8,4 18,5 168,2 189,2

Kreditförluster -22,8 -23,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,8 -23,2

Rörelseresultat 117,6 114,2 20,8 31,2 -1,3 2,2 8,3 18,5 145,5 166,0

Rörelsemarginal 38% 35% 26% 37% neg. 5% 12% 21% 29% 31%

Antal aktiv a kunder 197 900 185 800 52 200 49 400 23 500 20 900 81 500 74 300 355 100 330 400

Antal aktiv a konton 248 200 225 800 58 200 53 200 27 900 23 800 92 200 81 200 426 500 384 000

Sparkapital (mdr SEK) 57,3 58,8 10,8 11,7 6,6 6,1 21,3 26,1 96,0 102,7

Antal av slut 3 894 000 3 993 400 1 093 800 1 200 100 754 000 795 200 1 286 000 1 286 700 7 027 800 7 275 400

Koncernen
januari-juni

Sverige Norge Danmark Finland
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en fallande Oslo Børs och nettoköpte både aktier och aktiefonder, men i slutet av kvartalet reducerades riskviljan 

för att gradvis övergå till försiktigare aktiebelåning och mer trygga investeringar.  

Danmark 
Antalet avslut bland de danska kunderna minskade under kvartalet med 12,3 procent jämfört samma period 

föregående år. Antalet aktiva konton under kvartalet ökade med 1 100 stycken, motsvarande 4,1 procent. Senaste 

tolvmånadersperioden har antalet aktiva konton ökat med 17,2 procent. I Danmark har spararna liksom övriga 

Norden sett en fallande börstrend, men trots detta har nettosparandet legat på stabila nivåer. Nordnet har under 

det andra kvartalet lanserat ett private banking-erbjudande som vänder sig till smarta miljonärer som föredrar att 

spara till sig själva istället för till banken. 

Finland 
Antalet avslut bland de finska spararna ökade under kvartalet med 3,5 procent jämfört samma period föregående 

år. Antalet aktiva konton under kvartalet ökade med 2 400 stycken, motsvarande 2,7 procent. Senaste 

tolvmånadersperioden har antalet aktiva konton ökat med 13,6 procent. Med rådande marknadsklimat har 

spararna i Finland fokuserat på mindre riskfyllda placeringsalternativ. Nordnet har under kvartalet framgångsrikt 

introducerat Finlands första sparcoach – en talesperson som står på spararnas sida och en helt ny roll på den 

finska marknaden. Som talesperson deltar Nordnets sparcoach i de finansiella diskussionerna, driver opinion och 

kommenterar kring sparrelaterade frågor. 

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 inklusive likvida medel i försäkringsrörelsen uppgick vid periodens slut till 3 942 MSEK, 

varav spärrade medel till 97 MSEK. I likvida medel ingår utlåning till kreditinstitut och likvida medel i tillgångar i 

försäkringsrörelsen. Dessutom hålls räntebärande placeringar till verkligt värde om 5 802 MSEK. Koncernens eget 

kapital uppgick till 1 436 MSEK. Det egna kapitalet fördelar sig på 175 027 886 aktier à 8,20 SEK per aktie. 

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

1 045,5 MSEK och kapitalkravet till 532,5 MSEK, vilket ger ett kapitalöverskott om 513,0 MSEK. 

Kapitaltäckningskvoten uppgick vid utgången av kvartalet till 1,96 jämfört med 1,71 vid samma tidpunkt 

föregående år. 

övrigt 

moderbolaget 
Moderbolaget är ett holdingbolag. Räntenettot för första halvåret 2012 uppgick till -3,3 MSEK. I beloppet ingår 

koncerninterna ränteintäkter om 3,6 MSEK. Moderbolagets rörelseintäkter uppgick till 4,0 MSEK och avser 

koncerninterna administrativa tjänster. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 20,3 MSEK. 

Moderbolagets likvida medel uppgick till 37,9 MSEK och eget kapital uppgick till 1 047,3 MSEK. 

anställda 
Under första kvartalet 2012 beslutade Nordnets styrelse att utse Håkan Nyberg till ny verkställande direktör för 

bolaget. Håkan Nyberg tillträder den 9 augusti. Nordnets CFO Jacob Kaplan kvarstår som tf vd fram till dess. 
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Antalet heltidstjänster uppgick per den 30 juni 2012 till 333 (336). Medeltalet anställda uppgick under perioden till 

322 (325). 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. 

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, 28 april 2011 samt 26 april 2012 har Nordnet inrättat tre 

långsiktiga prestationsrelaterade aktieincitamentsprogram, ”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2010”, 

”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011” och ”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012” omfattande totalt cirka 25 

personer inklusive verkställande direktören. 

Anställda som deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2010, 2011 och 2012 kan spara ett belopp motsvarande 

maximalt 5 procent av sin bruttoersättning 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, samt om i förväg överenskomna resultatmässiga prestationsmål uppnåtts, kan den anställde 

ha rätt till vederlagsfri matchning av aktier enligt ett förutbestämt antal.  

Med anledning av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2010, 2011 och 2012 beslutade Årsstämman 2012 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 2013. Högst  

733 500 aktier får förvärvas i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram 

2010, 2011 och 2012. Av dessa får högst 169 600 aktier förvärvas och överlåtas för täckande av sociala avgifter 

och andra kostnader hänförliga till programmen. 

eventualförpliktelser 
Skatteverket meddelade i juni 2012 att man beslutat ändra Nordnets avdragsrätt för ingående moms avseende 

beskattningsåren 2009 och 2010. Nordnet kommer att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. 

kommande kalenderhändelser 
Delårsrapport januari-september 2012 18 oktober 2012 

Bokslutskommuniké 2012   8 februari 2013 

Delårsrapport januari-mars 2013  24 april 2013 

Årsstämma 2013    24 april 2013 

Delårsrapport januari-juni 2013  17 juli 2013 

Delårsrapport januari-september 2013 23 oktober 2013 

Bokslutskommuniké 2013   februari 2014 
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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 18 juli 2012 kl. 08.30 (CET). 

Styrelsen och 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. 

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. 

 

Bromma den 18 juli 2012, 

 

Claes Dinkelspiel   Anna Frick   Anna Settman   

Styrelsens ordförande  Styrelseledamot   Styrelseledamot 

 

 

Bo Mattsson   Kjell Hedman   Simon Nathanson 

Styrelseledamot   Styrelseledamot   Styrelseledamot    

 

 

Tom Dinkelspiel   Ulf Dinkelspiel   Jacob Kaplan 

Styrelseledamot   Styrelseledamot   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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Koncernen 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån rull 12 mån

Rapport över totalresultat (MSEK) Not apr-jun 2012 apr-jun 2011 jan-jun 2012 jan-jun 2011 jul-jun 2012 jan-dec 2011

Ränteintäkter 147,6 151,5 301,9 296,0 610,5 604,6

Räntekostnader -15,3 -12,2 -32,3 -23,1 -66,5 -57,3

Prov isionsintäkter 127,4 145,1 283,6 339,5 621,7 677,6

Prov isionskostnader -46,8 -52,6 -95,9 -114,2 -199,1 -217,4

Nettoresultat av  finansiella transaktioner 10,4 2,2 21,4 15,8 37,2 31,6

Öv riga rörelseintäkter 10,2 17,6 19,6 27,6 37,0 45,1

Summa rörelseintäkter 233,4 251,6 498,3 541,7 1 040,8 1 084,2

Allmänna administrationskostnader 1 -141,2 -145,2 -276,9 -294,6 -550,8 -568,5

Av - och nedskriv ningar av  materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 
2 -15,8 -17,6 -31,3 -36,2 -64,5 -69,3

Öv riga rörelsekostnader 3 -11,6 -10,6 -21,7 -21,7 -54,1 -54,1

Summa kostnader före kreditförluster -168,7 -173,4 -330,0 -352,5 -669,4 -691,9

Resultat före kreditförluster 64,7 78,2 168,2 189,2 371,4 392,3

Kreditförluster, netto -11,8 -11,5 -22,8 -23,2 -40,5 -40,9

Rörelseresultat 52,9 66,7 145,5 166,0 330,9 351,5

Skatt på periodens resultat -11,6 -11,0 -31,6 -31,6 -81,4 -81,3

Periodens resultat 41,3 55,7 113,9 134,5 249,5 270,1

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 41,3 55,7 113,9 134,5 249,5 270,1

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

Resultat per aktie före utspädning 0,24 0,32 0,65 0,77 1,43 1,54

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

Resultat per aktie efter utspädning 0,24 0,32 0,65 0,77 1,43 1,54

Not 1

Personalkostnader -66,2 -69,0 -133,0 -141,7 -265,8 -274,5

Öv riga administrationskostnader -75,0 -76,3 -144,0 -152,9 -285,1 -294,0

-141,2 -145,2 -276,9 -294,6 -550,8 -568,5

Not 2

Av skriv ningar -15,8 -17,6 -31,3 -36,2 -64,5 -69,3

-15,8 -17,6 -31,3 -36,2 -64,5 -69,3

Not 3

Marknadsföring -10,5 -9,6 -19,5 -19,4 -49,5 -49,5

Öv riga rörelsekostnader -1,1 -1,0 -2,3 -2,3 -4,6 -4,6

-11,6 -10,6 -21,7 -21,7 -54,1 -54,1

Koncernen 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån rull 12 mån

Rapport över övrigt totalresultat (MSEK) apr-jun 2012 apr-jun 2011 jan-jun 2012 jan-jun 2011 jul-jun 2012 jan-dec 2011

Periodens resultat 41,3 55,7 113,9 134,5 249,5 270,1

Värdeförändringar av  tillgångar som kan säljas -1,4 10,0 11,3 5,2 19,4 13,3

Skatt på v ärdeförändringar av  tillgångar som kan säljas 0,4 -2,6 -3,0 -1,4 -5,1 -3,5

Värdeförändring av  säkring av  nettoinv estering 0,5 1,2 0,5 1,1 0,9 1,6

Skatt på v ärdeförändring av  säkring av  nettoinv estering -0,1 -0,3 -0,1 -0,3 -0,2 -0,4

Omräkning av  utländsk v erksamhet -1,5 10,1 -2,4 7,3 -15,1 -5,4

Övrigt totalresultat efter skatt -2,2 18,3 6,3 11,9 -0,2 5,5

Totalresultat efter skatt 39,2 74,0 120,1 146,4 249,4 275,6

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 39,2 74,0 120,1 146,4 249,4 275,6
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Koncernen - Rapport över finansiell ställning  (MSEK) 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31

Tillgångar

Utlåning till kreditinstitut 1 134,7 535,4 1 837,8

Utlåning till allmänheten 4 977,4 5 657,2 4 629,7

Finansiella tillgångar till v erkligt v ärde 58,4 194,4 56,9

Finansiella tillgångar som kan säljas 5 743,5 4 495,2 5 115,1

Tillgångar i försäkringsrörelsen 18 043,1 19 337,7 16 463,5

Immateriella anläggningstillgångar 495,5 536,5 513,3

Materiella anläggningstillgångar 31,7 31,1 32,7

Öv riga tillgångar 412,5 201,8 310,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 111,4 108,3 102,9

Summa tillgångar 31 008,2 31 097,7 29 062,3

Skulder

In- och upplåning från allmänheten 10 570,6 9 808,6 10 708,4

Skulder i försäkringsrörelsen 18 044,0 19 339,7 16 464,7

Öv riga skulder 652,8 352,1 185,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 129,5 121,5 98,5

Efterställda skulder 175,7 175,7 175,7

Summa skulder 29 572,6 29 797,7 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 -59,3 -59,1 -65,5

Intjänade v instmedel inklusiv e periodens resultat 848,0 712,2 847,9

Totalt eget kapital 1 435,6 1 300,0 1 429,3

Summa skulder och eget kapital 31 008,2 31 097,7 29 062,3

Koncernen - Förändringar i eget kapital (MSEK) 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31

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

Periodens resultat 113,9 134,5 270,1

Öv rigt totalresultat efter skatt 6,3 11,9 5,5

Utdelning -113,8 -87,5 -87,5

Utgående eget kapital 1 435,6 1 300,0 1 429,3
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Koncernen 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån rull 12 mån

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

Den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande v erksamheten före 

förändringar av  rörelsekapital
-5,9 34,5 114,3 193,5 331,7 410,9

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 1 104,3 1 511,2 -69,0 386,3 1 517,5 1 972,8

Kassaflöde från den löpande v erksamheten 1 098,3 1 545,6 45,4 579,7 1 849,2 2 383,6

Investeringsverksamheten

Förv ärv  och av yttringar av  immateriella och 

materiella anläggningstillgångar
-6,8 -5,7 -13,3 -10,4 -28,3 -25,4

Nettoinv esteringar i finansiella instrument -528,7 -1 722,4 -621,3 -2 725,5 -1 106,6 -3 210,8

Kassaflöde från inv esteringsv erksamheten -535,6 -1 728,1 -634,6 -2 735,9 -1 134,9 -3 236,1

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsv erksamheten -113,8 -87,5 -113,8 -87,5 -113,8 -87,5

Periodens kassaflöde 449,0 -270,0 -703,0 -2 243,7 600,6 -940,0

Likvida medel vid periodens början 685,7 803,1 1 837,8 2 777,9 535,4 2 777,9

Kursdifferens i likv ida medel -0,1 2,3 -0,1 1,2 -1,3 -0,1

Likvida medel vid periodens slut 1 134,7 535,4 1 134,7 535,4 1 134,7 1 837,8

Moderbolaget 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån rull 12 mån

Rapport över totalresultat (MSEK) apr-jun 2012 apr-jun 2011 jan-jun 2012 jan-jun 2011 jul-jun 2012 jan-dec 2011

Nettoomsättning 1,1 17,7 4,0 36,3 32,5 64,8

Summa rörelseintäkter 1,1 17,7 4,0 36,3 32,5 64,8

Öv riga externa kostnader -1,5 -2,7 -3,0 -4,8 -5,8 -7,6

Personalkostnader -0,3 -13,9 -1,9 -30,5 -25,2 -53,7

Öv riga rörelsekostnader -0,3 -0,4 -0,6 -0,6 -2,2 -2,2

Rörelseresultat -1,0 0,7 -1,4 0,3 -0,6 1,2

Resultat från finansiella investeringar:

Resultat från andelar i koncernföretag 25,0 - 25,0 - 345,5 320,5

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

Öv riga ränteintäkter och liknande intäkter 1,9 1,8 3,7 3,6 7,5 7,4

Räntekostnader och liknande kostnader -3,3 -4,5 -7,0 -8,2 -15,4 -16,6

Resultat efter finansiella poster 22,6 -2,1 20,3 -4,3 328,1 303,5

Skatt på periodens resultat 0,6 0,5 -1,1 1,0 -2,2 -

Periodens resultat 23,2 -1,6 19,1 -3,3 326,0 303,5

Moderbolaget 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån rull 12 mån

Rapport över övrigt totalresultat (MSEK) apr-jun 2012 apr-jun 2011 jan-jun 2012 jan-jun 2011 jul-jun 2012 jan-dec 2011

Periodens resultat 23,2 -1,6 19,1 -3,3 326,0 303,5

Övrigt totalresultat efter skatt - - - - - -

Totalresultat efter skatt 23,2 -1,6 19,1 -3,3 326,0 303,5

Moderbolaget - Balansräkning (MSEK) 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31

Tillgångar

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

Omsättningstillgångar 107,8 121,2 280,7

Kassa och bank 37,9 7,9 11,6

Summa tillgångar 1 274,6 1 276,5 1 421,3

Eget kapital och skulder

Eget kapital 1 047,3 835,2 1 142,0

Kortfristiga skulder 227,3 441,3 279,3

Summa skulder och eget kapital 1 274,6 1 276,5 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) 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31

Eget kapital i koncernen 1 394,3 1 300,0 1 429,3

Tillkommer förlagslån 175,7 175,7 175,7

Av går antagen utdelning innev arande år -29,0 -53,8 -113,8

Av går immateriella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar -495,5 -536,5 -513,3

Kapitalbas 1 045,5 885,4 977,9

Kapitalkrav  för reglerade enheter inom bank- och v ärdepapperssektorn 499,7 488,9 465,8

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

Kapitalkrav  för reglerade enheter inom försäkringssektorn 30,7 25,9 26,0

Kapitalkrav 532,5 516,9 493,4

Överskott av kapital 513,0 368,5 484,5

Kapitaltäckningskvot 1,96 1,71 1,98

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

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

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

Prov isionsnetto -  transaktionsrelaterat 63,9 96,8 89,2 108,7 77,5 118,2 106,5 94,4

Nettoresultat av  finansiella transaktioner 10,4 11,0 3,9 11,9 2,2 13,6 3,1 16,9

Öv riga intäkter 10,2 9,4 13,7 3,8 17,6 10,0 111,6 7,8

Rörelseintäkter 233,4 264,9 266,2 276,3 251,6 290,1 349,8 201,7

Allmänna administrationskostnader -141,2 -135,7 -139,5 -134,4 -145,2 -149,4 -198,9 -145,6

Av skriv ningar -15,8 -15,5 -15,7 -17,5 -17,6 -18,6 -20,6 -19,5

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

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

Kostnader -180,5 -172,3 -181,8 -175,4 -184,9 -190,8 -248,0 -178,4

Rörelseresultat 52,9 92,6 84,4 101,0 66,7 99,3 101,7 23,3

Resultat per aktie före utspädning 0,24 0,41 0,33 0,44 0,32 0,45 0,45 0,11

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

Av kastning på eget kapital 3% 5% 4% 6% 4% 6% 6% 2%

Kapitaltäckningskv ot 1,96 2,04 1,98 1,87 1,71 1,61 1,60 1,18

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

Antal konton v id periodens slut 426 500 417 900 405 500 394 700 384 000 372 400 360 000 346 800

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

Genomsnittligt sparkapital per konto (SEK) 225 000 241 600 221 400 218 700 267 400 278 300 283 900 277 300

Antal av slut 3 055 300 3 972 500 3 850 800 4 185 300 3 100 100 4 175 300 3 844 700 3 672 600

Antal handelsdagar 59 64 64 66 59 63 64 66

Antal av slut per handelsdag 51 800 62 100 60 200 63 400 52 500 66 300 60 100 55 600

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

Nettocourtageintäkt per av slut (SEK) 21 24 23 26 25 28 28 26
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Koncernen - Nyckeltal 2012-06-30 2011-06-30 2011-12-31

Rörelsemarginal i procent 29% 35% 32%

Vinstmarginal i procent 23% 25% 25%

Inv esteringar i materiella tillgångar, MSEK 5,9 5,5 15,0

Inv esteringar i immateriella tillgångar exkl företagsförv ärv , MSEK 7,4 5,0 10,4

Varav  interna utgifter för utv eckling, MSEK 2,4 1,5 3,0

Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK 0,65 0,77 1,54

Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 0,65 0,77 1,54

Av kastning på eget kapital i procent 8% 10% 20%

Eget kapital per aktie, SEK 8,20 7,43 8,17

Utdelning per aktie - - 0,65

Aktiekurs, SEK 20,00 21,10 15,60

Börsv ärde v id periodens slut, MSEK 3 501 3 693 2 730

Eget kapital, MSEK 1 435,6 1 300,0 1 429,3

Kapitalbas, MSEK 1 045,5 885,4 977,9

Kapitaltäckningkv ot 1,96 1,71 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 333 336 330

Kundrelaterade nyckeltal

Antal aktiv a konton v id periodens slut 426 500 384 000 405 500

Totalt sparkapital v id periodens slut, miljarder SEK 96,0 102,7 89,8

Genomsnittligt sparkapital per aktiv t konto v id periodens slut, SEK 224 990 267 403 221 355

Inlåning v id periodens slut inklusiv e likv ida medel i försäkringsrörelsen, MSEK 13 377,8 12 260,1 12 887,1

Klientmedel v id periodens slut, MSEK 167,1 121,0 109,6

Utlåning v id periodens slut, MSEK 4 977,4 5 657,2 4 629,7

Utlåning/inlåning i procent 37% 46% 36%

Antal av slut för perioden 7 027 800 7 275 400 15 311 500

Antal av slut per handelsdag 57 137 59 634 60 760

Antal av slut per aktiv t konto 16,5 18,9 37,8

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

Genomsnittligt nettocourtageintäkt per av slut, SEK 23 27 26

Genomsnittligt courtage per handelsdag, SEK 1 946 600 2 385 000 2 287 500

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

Genomsnittlig årlig intäkt per konto, SEK 2 326 2 866 2 794

Genomsnittlig årlig rörelsekostnad per konto, SEK -1 567 -2 145 -1 918

Genomsnittligt årligt resultat per konto SEK 759 721 876


