
  

delårsrapport januari – mars 2014 
Nordnet är en nordisk nätbank. Vi erbjuder privatpersoner och företag tjänster som gör det möjligt att ta kontroll över 

sin finansiella framtid. Vi vänder oss till medvetna sparare i de nordiska länderna. Vår vision är att bli de nordiska 

spararnas förstahandsval när det gäller sparande och investeringar.  

 

    

 

januari – mars 2014 
 Rörelseintäkterna ökade med 15 procent till 281,8 MSEK (244,0 MSEK) 

 Periodens resultat efter skatt ökade med 37 procent till 78,1 MSEK (57,1 MSEK) 

 Resultat per aktie före utspädning ökade med 37 procent till 0,45 SEK (0,33 SEK) 

 

 

 

höjdpunkter från första kvartalet 
 

 Hög aktivitet på de nordiska marknaderna, antalet affärer upp 17 procent 

 Nu mer än 400 000 sparare på Nordnets plattform med över 500 000 konton 

 Kraftfull satsning inom tjänstepension på den svenska marknaden inleds 

 

rörelseresultat januari-mars 

95,3 (70,4) 
miljoner kronor 

sparkapital 31 mars 

145 (112) 
miljarder kronor 

aktiva kunder 31 mars 

404 100 (373 500) 
stycken 

nettosparande januari-mars 

3,8 (3,7) 
miljarder kronor 

avslut januari-mars 

4 133 500 (3 531 200) 
stycken 

utlåning 31 mars 

5,7 (5,1) 
miljarder kronor 

 

Mer information om Nordnet för investerare, analytiker och media finns på www.nordnetab.com. 

För att bli kund, besök www.nordnet.se/no/dk/fi. 

http://www.nordnetab.com/
http://www.nordnet.se/
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vd-kommentar 
Nordnet startade 1996 som en reaktion på den kundovänliga och icke-transparenta finansbranschen. Vi utmanade 

gamla sanningar, förändrade traditionella strukturer och var uppfyllda av visionen att flytta makten från banken till 

spararna. Vi etablerade vår butik på internet istället för att öppna bankkontor, sänkte priserna för aktiehandel 

dramatiskt och vände upp och ner på mäklarbranschen. Vårt erbjudande bestod av produkter som berikade 

konsumenterna istället för säljarna. Jag är stolt över att vara VD på ett bolag som har varit med och omdefinierat 

den nordiska sparmarknaden. 

I år fyller Nordnet 18 år. Vi har breddat oss geografiskt från Sverige till våra övriga nordiska grannländer. 

Produktmässigt har vi gått från ett fokus på framför allt aktiehandel till att lansera bland annat fonder, pensioner och 

privatlån. Mycket har förändrats, men vår drivkraft är densamma – viljan att förändra och förbättra för 

privatspararna. 

Vårt artonde levnadsår har börjat bra. Under första kvartalet valde 9 400 nordbor att avgiftsbefria sitt sparande 

genom att bli kund hos Nordnet. Vi har nu över 400 000 kunder som tillsammans har mer än en halv miljon aktiva 

konton. På dessa konton finns 145 miljarder i sparkapital. 

För de nordiska börserna blev inledningen på 2014 ännu en positiv period, som samtliga klättrade uppåt. 

Riskaptiten och investeringsviljan har successivt ökat, och under årets första kvartal gjorde våra kunder 17 procent 

fler affärer än motsvarande period förra året. Samtidigt fortsätter vår utlåningsverksamhet att växa, och har med 

tiden kommit att utgöra en viktig balans till den mer marknadsstyrda aktiehandeln. Vi har i dagsläget en 

värdepappersbelåning på 3,5 miljarder och ytterligare 2,2 miljarder i privatlån. 

Sammantaget sett är jag nöjd med det gångna kvartalet; de flesta av våra nyckeltal pekar åt rätt håll. Vi gör ett 

starkt finansiellt resultat för perioden. Intäkterna från värdepappershandeln har ökat med 25 procent jämfört med 

samma period 2013 på grund av ett större antal transaktioner. Intäkterna från utlåningen fortsätter att pressas av 

det allt lägre ränteläget, men har trots det ökat något sedan förra året på grund av den större volymen utlånat 

kapital. Våra kostnader är cirka 7 procent högre än förra året, vilket är ett medvetet val i syfte att genomföra 

satsningar inom bland annat IT, analys av kunddata och produktutveckling. På sista raden gör vi en vinst efter skatt 

på 78,1 miljoner kronor, vilket är 37 procent bättre än samma period förra året. 

Jag började detta VD-ord med att tala om vår historia. Och vårt ursprung är också 

vägen framåt. Vi ska fortsätta förändra och förbättra för spararna och på samma 

gång skapa en bra affär för Nordnet och för våra aktieägare. En ökad och 

efterlängtad konsumentmakt och transparens inom pensionssparandet möter vi 

med en kommande kraftfull satsning inom det långsiktiga sparandet. Vår respons 

på konsumenters förändrade vanor att söka information och diskutera med 

varandra är den sociala investeringsplattformen Shareville, där våra kunder tipsar 

och inspirerar varandra till bra affärer. Diskussionen om fondavgifter och nyttan 

med aktiv förvaltning bemöter vi med fondtorg befriade från köp- och säljavgifter 

och med verktyg som gör det enkelt att jämföra och utvärdera olika 

investeringsalternativ. Vår verksamhet ska präglas av transparens och som kund 

hos Nordnet ska du känna att vi står på samma sida – din framgång är också vår. 

Hör gärna av dig till mig med frågor eller synpunkter. Lättast nås jag på Twitter 

(@CEONordnet) eller Nordnetbloggen. 

 

Håkan Nyberg 
VD Nordnet 
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verksamhetens utveckling 

inledning 

Första kvartalet 2014 blev ännu ett positivt kvartal för de nordiska börserna, som samtliga klättrade uppåt under 

perioden. Börserna fortsatte därmed att trotsa ett stormigt geopolitiskt läge och ett utmanande ekonomiskt klimat. 

Perioden präglades av den tilltagande politiska oron mellan Ryssland och Ukraina, en oroväckande utveckling på 

många plan. Men ur de finansiella marknadernas perspektiv blev effekten ganska mild och främst kännbar för de 

närmast inblandade. Den ryska börsen är årets förlorarbörs som backade med 15 procent under första kvartalet. 

För de nordiska börserna har krisen hittills bara inneburit mindre hack i stigande kurvor. 

Den starka börsutvecklingen står också i kontrast till rapporterna för fjärde kvartalet som strömmade in under 

kvartalet och som överlag var sämre än analytikernas förväntningar. Börserna och företagens vinster utvecklas i 

olika riktning och de fortsatta uppgångarna bygger således på förväntningar om kommande vinstlyft snarare än 

faktiska vinstförbättringar. 

De starka börserna fortsätter att locka till sig nya bolag och första kvartalet såg en ström av nyintroduktioner. Under 

första kvartalet introducerades bland andra danska ISS, svenska fastighetsbolaget Hemfosa och amerikanska 

spelbolaget King för att nämna några i raden av nya börsbolag. 

Antalet aktiva kunder hos Nordnet uppgår per den 31 mars till 404 100, vilket motsvarar en ökning med 8 procent 

sedan ett år tillbaka. Antalet aktiva konton uppgår till 501 200, vilket motsvarar en ökning med 10 procent jämfört 

med utgången av mars 2013. I genomsnitt har varje kund 1,24 konton. 

Våra kunders samlade sparkapital uppgick till 145 mdr SEK vilket är en ökning med 29 procent jämfört med 

utgången av mars föregående år. Sparkapitalets ökning kan härledas till både ett positivt nettosparande och en 

stigande börs. Sparkapitalet fördelar sig med 69 procent i aktier/derivat/obligationer, 20 procent i fonder och  

11 procent i kontanta medel.  

Nettosparandet för januari-mars uppgick till 3,8 mdr SEK vilket är en ökning med 4 procent jämfört med samma 

period 2013. Räknat i relation till sparkapitalet vid utgången av mars 2013, motsvarar nettosparandet för perioden  

april 2013-mars 2014 8 procent. 

Nordnets kunder gjorde i snitt 66 700 avslut per dag under perioden januari-mars vilket var en ökning med  

16 procent jämfört med samma period föregående år. Utlåningen exklusive pantsatta likvida medel ökade med  

12 procent jämfört med tolv månader tillbaka och uppgår till 5,7 mdr SEK, varav 2,2 (1,9) mdr SEK är privatlån och 

3,5 (3,2) mdr SEK är värdepappersbelåning (se not 4). 

Antalet konton inom pension och försäkring uppgick per den 31 mars till 84 700 vilket är en ökning med  

12 procent jämfört med 2013. Det samlade sparkapitalet inom denna kategori ökade med 27 procent och uppgick 

till 29,7 mdr SEK vid utgången av mars, av vilka cirka 19,1 mdr SEK återfinns i kapitalförsäkringar. 
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Tabell: Konto- och kapitalöversikt 

 

 

intäkter och kostnader 

Januari – mars 2014 
Under perioden ökade rörelseintäkterna med 15 procent till 281,8 MSEK, främst hänförligt till ett ökat 

provisionsnetto. Räntenettot ökade med 1,5 MSEK och provisionsnettot ökade med 25,8 MSEK. Det gjordes 4,1 

miljoner avslut vilket är en ökning med 17 procent jämfört med första kvartalet 2013. Nettocourtaget per avslut var 

26 kronor vid utgången av mars, jämfört med 24 kronor ett år tidigare. Rörelsens kostnader före kreditförluster 

ökade med 8 procent till 175,6 MSEK jämfört med samma kvartal året innan. 

Rörelseresultatet ökade med 35 procent till 95,3 MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 34 (29) procent. 

Periodens resultat efter skatt ökade med 37 procent till 78,1 MSEK vilket ger en vinstmarginal på 28 (23) procent. 

Resultatet per aktie före utspädning ökade med 37 procent till 0,45 (0,33) SEK. 

Rörelseintäkterna exklusive transaktionsrelaterat provisionsnetto ökade med 10 procent jämfört med samma 

period föregående år. Kostnadstäckningen, det vill säga rörelseintäkterna exklusive transaktionsrelaterat 

provisionsnetto i förhållande till rörelsekostnaderna, uppgick till 95 (93) procent.  

utvecklingen på våra marknader  

Sverige 
Antalet aktiva kunder uppgick vid utgången av mars till 211 800 stycken, motsvarande en ökning med 4 procent 

den senaste tolvmånadersperioden. Nettosparandet för perioden januari-mars uppgick till 1,8 mdr SEK, en ökning 

med 5 procent jämfört med föregående år. Antalet avslut bland de svenska kunderna ökade med 4 procent jämfört 

med första kvartalet 2013. Aktiviteten bland våra kunder under det första kvartalet var hög, och spararna har visat 

stort intresse för nyintroduktioner. På den sociala arenan kan nämnas att #sparpodden i början av kvartalet utsågs 

till ”Årets pensionsspecialist”, samt att vi i samarbete med SvD lanserade den nya diskussionstjänsten Börsforum. I 

februari arrangerades återigen spareventet Nordnet Live på Stockholm Waterfront. Nordnet Live är ett uppskattat 

forum där både kunder och partners har möjlighet att ta del av föredrag och aktuella marknadsanalyser. I år deltog 

bland annat finansmarknadsminister Peter Norman, Ericssons vd Hans Vestberg samt Telias vd Johan Dennelind.  

Förutom tjänster för sparande och investeringar, erbjuder Nordnet på den svenska marknaden även privatlån under 

varumärkena Nordnet Toppenlånet samt Konsumentkredit. Per sista mars 2014 uppgick antalet kunder inom 

denna produkt till 26 600 (25 100). Utlåningsvolymen var 2,2 (1,9) mdr SEK med en medelränta på ca 12 procent. 

Verksamheten har under perioden visat god tillväxt och lönsamhet, och bidrar för det första kvartalet med 27 (24) 

procent av rörelseresultatet i Sverige.  

Norge 
Per den sista mars uppgick antalet aktiva kunder till 58 100, motsvarande en ökning med 6 procent den senaste 

tolvmånadersperioden. Årets första kvartal präglades av volatilitet och avslutades med en tvåprocentig uppgång för 

de norska huvudindexen. Nettosparandet för perioden januari-mars uppgick till 0,2 mdr SEK, motsvarande en 

2014-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2013-03-31

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

Investments & savings 358 000 326 900 113,0 86,9

Pension 84 700 75 800 29,7 23,5

v arav  kapitalförsäkringar 40 900 39 600 19,1 16,2

v arav  tjänstepensioner 13 500 10 900 3,2 1,9

v arav  öv rig pension 30 300 25 300 7,4 5,3

Bank 58 500 53 600 1,8 1,7

v arav  sparkonton 31 900 28 500 1,8 1,7

v arav  priv atlån 26 600 25 100 * *

Totalt 501 200 456 300 144,6 112,0

*Utlåningen uppgår till 2,2 (1,9) mdr SEK.
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minskning med 57 procent jämfört med första kvartalet 2013. Antalet avslut bland de norska kunderna under det 

första kvartalet ökade med 19 procent jämfört med samma period 2013. Tillströmningen av nya kunder har varit 

bättre under inledningen av 2014 jämfört med 2013 – ett bättre marknadsklimat, lyckade kampanjer samt Nordnets 

stabila position i Norge bidrar till den positiva utvecklingen. Under kvartalet var Nordnet huvudsponsor för Aktie-NM 

på e24.no – en tävling med över 20 000 deltagare. 

Danmark 
Nordnet har fortsatt medvind på den danska marknaden. Nöjda kunder är en viktig förutsättning för långsiktig 

tillväxt, och de danska spararna har i stor grad tagit till sig Nordnets tjänster och är viktiga ambassadörer för vårt 

erbjudande. Antalet aktiva kunder uppgick vid utgången av mars till 32 800 stycken, motsvarande en ökning med 

24 procent de senaste tolv månaderna. Under perioden januari-mars uppgick nettosparandet till 1,3 mdr SEK, 

motsvarande en ökning med hela 70 procent jämfört med samma period 2013 och antalet avslut ökade med 71 

procent jämfört med samma period föregående år. Den danska börsutvecklingen var stark under första kvartalet 

med en uppgång på 10,5 procent för C20CAP indexet. Handelsaktiviteten var mycket hög, vilket förklaras av både 

Nordnets kraftiga tillväxt och den goda börsutvecklingen.  

Finland  
Under årets första kvartal passerade vi 100 000-gränsen i antalet aktiva kunder på den finska marknaden. Vid 

utgången av mars uppgick antalet aktiva kunder till 101 400, vilket motsvarar en ökning med 14 procent den 

senaste tolvmånadersperioden. Antalet avslut ökade med 18 procent jämfört med perioden januari-mars 2013. 

Nettosparandet för perioden uppgår till 0,5 mdr SEK, en minskning med 31 procent jämfört med samma period 

föregående år. I januari lanserades Jukka Oksaharju som Nordnets finska aktiestrateg och kommer i den rollen att 

kommentera enskilda aktier såväl som aktiemarknaden. Martin Paasi är vår nya sparekonom, vars uppdrag är att 

kommentera och delta i den mediala debatten kring sparande, investeringar och ekonomi. Den finska private 

banking-verksamheten som startades i slutet av 2013, har haft en bra start med över 100 nya kunder under första 

kvartalet. 

Tabell: Resultat per land 

 

finansiell ställning 

Nordnet har två typer av utlåning: utlåning med värdepapper som säkerhet samt privatlån (blancoutlåning). För 

båda dessa typer har Nordnet väl utvecklade rutiner för hantering av kreditrisker.  

För privatlån 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. 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Rörelsens intäkter 172,1 153,4 33,0 35,7 35,5 19,1 41,2 35,8 281,8 244,0

Rörelsens kostnader -88,4 -84,3 -29,9 -28,4 -22,8 -20,1 -34,6 -30,3 -175,6 -163,1

Resultat före kreditförluster 83,7 69,1 3,1 7,3 12,7 -0,9 6,6 5,5 106,2 80,9

Kreditförluster -10,9 -10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,8 -10,5

Rörelseresultat 72,8 58,6 3,2 7,3 12,7 -0,9 6,6 5,5 95,3 70,4

Rörelsemarginal 42% 38% 10% 20% 36% -5% 16% 15% 34% 29%

Antal aktiv a kunder 211 800 203 700 58 100 54 800 32 800 26 400 101 400 88 700 404 100 373 500

Antal aktiv a konton 274 900 259 400 67 300 62 300 42 000 32 400 117 000 102 200 501 200 456 300

Sparkapital (mdr SEK) 81 66 15 12 16 9 33 25 145 112

Antal av slut 1 908 400 1 836 800 630 600 530 700 705 400 411 800 889 100 752 000 4 133 500 3 531 200

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

Koncernen
Januari-mars

Sverige Norge Danmark Finland
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Nordnets inlåningsöverskott placeras i huvudsak i säkerställda obligationer, Sveriges Riksbank samt i det nordiska 

banksystemet. 

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 1 010,4 MSEK och koncernens likvida medel inklusive 

likvida medel i försäkringsrörelsen uppgick till 2 561,5 MSEK, varav spärrade medel till 9,2 MSEK. Dessutom hålls 

räntebärande placeringar till verkligt värde om 9 379,1 MSEK. Koncernens eget kapital exklusive minoritet uppgick 

till 1 706,3 MSEK. Det egna kapitalet fördelar sig på 175 027 886 aktier à 9,75 SEK per aktie. 

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

1 176,5 MSEK och kapitalkravet till 626,0 MSEK, vilket ger ett kapitalöverskott om 550,5 MSEK. 

Kapitaltäckningskvoten uppgick vid utgången av perioden till 1,88 jämfört med 2,03 vid samma tidpunkt 

föregående år. 

övrigt 

moderbolaget 

Moderbolaget är ett holdingbolag. Rörelseintäkterna per den 31 mars uppgick till 2,0 MSEK och avser 

koncerninterna administrativa tjänster. Resultatet från finansiella investeringar för de första tre månaderna 2014 

uppgick till -1,4 MSEK och avser främst koncerninternt räntenetto. Moderbolagets resultat efter finansiella poster 

uppgick till -2,9 MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 1,9 MSEK och eget kapital uppgick till 1 217,8 

MSEK. 

anställda 

Antalet heltidstjänster uppgick per den 31 mars 2014 till 343 (327). Medeltalet anställda uppgick under perioden till 

340 (326). 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 2013, not 7. Inga väsentliga förändringar har 

skett 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 privatlån. Nordnet har ett samarbetsavtal 

med E. Öhman J:or Fonder AB. För vidare information se not 6 i årsredovisningen för 2013. 

prestationsrelaterade aktieprogram  

I enlighet med beslut på årsstämmorna den 26 april 2012 samt 24 april 2013 har Nordnet inrättat två långsiktiga 

prestationsrelaterade aktieincitamentsprogram, ”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012” och ”Prestationsrelaterat 

Aktieprogram 2013” omfattande totalt cirka 25 personer inklusive verkställande direktören. 

Anställda som deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 eller 2013 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.  
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För Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 gäller att 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.   

För Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 gäller att 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, 

kommer den anställde tilldelas ett motsvarande antal aktier vederlagsfritt. Utöver denna tilldelning kan anställda 

inom 2013 års program ha rätt till vederlagsfri matchning av aktier enligt ett förutbestämt antal om i förväg 

överenskomna resultatmässiga prestationsmål uppnåtts. 

Med anledning av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 och 2013 beslutade Årsstämman 2013 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 2014. Högst  

1 145 000 aktier (eller sådant högre antal som kan bli följd av fondemission, uppdelning av aktier eller motsvarande 

bolagshändelser) får förvärvas i syfte att säkerställa leverans av aktier och möjliggöra säkring av kostnader i 

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 och 2013. Av dessa får högst 263 500 aktier (eller sådant högre antal som 

kan bli följd av fondemission, uppdelning av aktier eller motsvarande bolagshändelser) förvärvas och överlåtas för 

täckande av sociala avgifter och andra kostnader hänförliga till programmen. Antalet aktier omfattar även 2011 års 

program som har förfallit.  

kommande kalenderhändelser 

Nordnets årsstämma hålls den 23 april klockan 19:00 CET på Hotel Rival, Mariatorget 3 i Stockholm. 

  

Delårsrapport januari-juni 2014  15 juli 2014 

Delårsrapport januari-september 2014 

 

22 oktober 2014 

 

 

presentation för investerare, analytiker och media 

Vd Håkan Nyberg och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor onsdagen den 23 april 

klockan 10:00 CET via en telefonkonferens/audiocast. Presentationen sker på engelska och kan även nås online. 

Nummer för deltagande på telefon: +46 851 999 351 (Sverige) eller +44 20 76 60 20 80 (UK).  

Följ presentationen på http://financialhearings.nu/140423/nordnet/ 

 

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 23 april 2014 kl. 08:30 (CET). 

  

http://financialhearings.nu/140423/nordnet/
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Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten för perioden januari-mars 2014 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 23 april 2014, 

 

Håkan Nyberg  

Verkställande direktör 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information kontakta verkställande direktör Håkan Nyberg, +46 8 506 330 36, + 46 703 97 09 04, 

hakan.nyberg@nordnet.se, CFO Jacob Kaplan, +46 8 506 334 21, +46 708 62 33 94, 

jacob.kaplan@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: www.nordnetab.com  

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

mailto:hakan.nyberg@nordnet.se
mailto:jacob.kaplan@nordnet.se
mailto:info@nordnet.se
http://www.nordnetab.com/
file://filesrv/Nordnets_Mappar/Koncernledning/Delårsrapporter/Delårsrapporter%202012/01-12%20januari-december%202012/www.nordnet.se
file://filesrv/Nordnets_Mappar/Koncernledning/Delårsrapporter/Delårsrapporter%202012/01-12%20januari-december%202012/www.nordnet.no
file://filesrv/Nordnets_Mappar/Koncernledning/Delårsrapporter/Delårsrapporter%202012/01-12%20januari-december%202012/www.nordnet.dk
http://www.nordnet.fi/
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat           3 mån 3 mån 12 mån rullande 12 mån

Koncernen (MSEK) Not jan-mar 2014 jan-mar 2013 apr-mar 2014 jan-dec 2013

Ränteintäkter 133,1 131,9 533,7 532,5

Räntekostnader -12,7 -13,0 -49,8 -50,1

Prov isionsintäkter 181,4 149,9 629,2 597,8

Prov isionskostnader -54,3 -48,6 -200,1 -194,4

Nettoresultat av  finansiella transaktioner 22,6 15,0 72,9 65,3

Öv riga rörelseintäkter 11,7 8,8 40,9 37,9

Summa rörelseintäkter 281,8 244,0 1 026,7 989,0

Allmänna administrationskostnader 1 -146,0 -136,3 -559,5 -549,8

Av - och nedskriv ningar av  materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 

2

-17,4 -15,9 -68,0 -66,5

Öv riga rörelsekostnader 3 -12,2 -10,8 -41,3 -39,9

Summa kostnader före kreditförluster -175,6 -163,1 -668,8 -656,2

Resultat före kreditförluster 106,1 80,9 358,0 332,8

Kreditförluster, netto -10,8 -10,5 -39,1 -38,8

Rörelseresultat 95,3 70,4 318,9 294,0

Skatt på årets resultat -17,2 -13,3 -64,0 -60,2

Periodens resultat 78,1 57,1 254,9 233,8

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 78,4                    57,1 256,0 234,7                  

Innehav  utan bestämmande inflytande -0,2 -                          -1,1 -0,9

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 175 027 886 175 027 886 175 027 886,0    175 027 886

Resultat per aktie före utspädning 0,45 0,33 1,46 1,34

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

Resultat per aktie efter utspädning 0,45 0,33 1,46 1,34

Rapport över övrigt totalresultat 3 mån 3 mån 12 mån rullande 12 mån

Koncernen (MSEK) jan-mar 2014 jan-mar 2013 apr-mar 2014 jan-dec 2013

Periodens resultat 78,1 57,1 254,9 233,8

Poster som skall återföras till resultatet

Värdeförändringar av  tillgångar som kan säljas 3,3 -4,1 -0,4 -7,8

Skatt på v ärdeförändringar av  tillgångar som kan säljas -0,7 0,9 0,1 1,7

Omräkning av  utländsk v erksamhet 4,4 -6,7 12,0 0,9

Övrigt totalresultat 6,9 -9,9 11,7 -5,2

Totalt resultat och övrigt totalresultat 85,1 47,2 266,5 228,7

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 85,3 47,2 267,7 229,6

Innehav  utan bestämmande inflytande -0,2 -                          -1,1 -0,9
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Rapport över finansiell ställning, Koncernen (MSEK) Not 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

Tillgångar

Utlåning till kreditinstitut 1 010,4 1 017,8 967,6

Utlåning till allmänheten 4 5 989,6 5 302,9 5 455,5

Finansiella tillgångar till v erkligt v ärde 10,9 18,5 13,5

Finansiella tillgångar som kan säljas 9 379,1 5 916,1 7 632,2

Tillgångar i försäkringsrörelsen 25 419,7 20 907,4 23 764,9

Immateriella anläggningstillgångar 447,6 457,2 447,4

Materiella anläggningstillgångar 35,5 32,2 33,4

Aktuella skattefordringar 2,7 5,4 99,9

Öv riga tillgångar 6 1 386,3 866,3 1 141,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 173,1 116,1 138,9

Summa tillgångar 43 855,0 34 639,7 39 694,2

Skulder

In- och upplåning från allmänheten 13 442,2 10 330,7 12 898,6

Skulder i försäkringsrörelsen 25 420,4 20 908,0 23 765,6

Öv riga skulder 6 2 906,8 1 490,9 1 030,4

Aktuella skatteskulder 46,9                           0,9 36,1

Uppskjutna skatteskulder 56,7 58,6 63,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 95,7 113,7 99,4

Efterställda skulder 175,7 175,7 175,7

Summa skulder 42 144,5 33 078,5 38 068,8

Eget kapital

Aktiekapital 175,0 175,0 175,0

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

Andra reserv er -55,2 -65,9 -62,1

Intjänade v instmedel inklusiv e periodens resultat 1 114,6 980,2 1 036,2

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 1 706,3 1 561,2 1 621,0

Innehav  utan bestämmande inflytande 4,1 -                                 4,4                  

Totalt eget kapital 1 710,4 1 561,2 1 625,4

Summa skulder och eget kapital 43 855,0 34 639,7 39 694,2

Förändringar i eget kapital, Koncernen (MSEK) 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

Ingående eget kapital 1 625,4 1 514,0 1 514,0

Periodens resultat 78,1 57,1 233,8

Öv rigt totalresultat 6,9 -9,9 -5,2

Utdelning -                                 -                                 -122,5

Förv ärv  av  innehav  utan bestämmande inflytande -                                 -                                 5,2                  

Utgående eget kapital 1 710,4 1 561,2 1 625,4

Koncernen 3 mån 3 mån 12 mån rullande 12 mån

Rapport över kassaflöde i sammandrag (MSEK) jan-mar 2014 jan-mar 2013 apr-mar 2014 jan-dec 2013

Den löpande verksamheten

200,1 56,1 368,8 224,8

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 1 612,3 53,8 3 261,4 1 703,0

Kassaflöde från den löpande v erksamheten 1 812,4 109,8 3 630,3 1 927,7

Investeringsverksamheten

-28,1 -7,4 -49,4 -28,7

Nettoinv esteringar i finansiella instrument -1 741,8 -548,9 -3 456,9 -2 263,9

Förv ärv  av  dotterföretag -                          -                          -8,6 -8,6

Kassaflöde från inv esteringsv erksamheten -1 769,9 -556,3 -3 514,9 -2 301,2

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsv erksamheten -                          -                          -122,5 -122,5 

Periodens kassaflöde 42,5 -446,5 -7,1 -496,0

Likvida medel vid periodens början 967,6 1 465,0 1 017,8 1 465,0

Kursdifferens i likv ida medel 0,3 -0,7 -0,3 -1,4

Likvida medel vid periodens slut 1 010,4 1 017,8 1 010,4 967,6

Kassaflöde från den löpande v erksamheten före förändringar av  rörelsekapital

Förv ärv  och av yttringar av  immateriella och materiella anläggningstillgångar



januari – mars 2014 
 

 

11 

 

 

 

 

  

Rapport över resultat och övrigt totalresultat 3 mån 3 mån 12 mån rullande 12 mån

Moderbolaget (MSEK) jan-mar 2014 jan-mar 2013 apr-mar 2014 jan-dec 2013

Nettoomsättning 2,0 3,1 6,7 7,7

Summa rörelseintäkter 2,0 3,1 6,7 7,7

Öv riga externa kostnader -1,3 -1,3 -5,6 -5,7

Personalkostnader -2,0 -1,9 -7,7 -7,7

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

Rörelseresultat -1,5 -0,4 -7,8 -6,7

Resultat från finansiella investeringar:

Resultat från andelar i koncernföretag -                          -                          193,1                  193,1                  

Nedskriv ningar av  finansiella anläggningstillgångar -                          -0,5 -                          -0,5

Öv riga ränteintäkter och liknande intäkter 1,8 1,8 7,3 7,3

Räntekostnader och liknande kostnader -3,2 -3,2 -12,8 -12,8

Resultat från finansiella investeringar -1,4 -1,9 187,7 187,1

Resultat efter finansiella poster -2,9 -2,3 179,9 180,4

Skatt på årets resultat 0,6 0,4 0,2                      -                         

Periodens resultat -2,2 -1,9 180,1 180,4

Rapport över övrigt totalresultat 3 mån 3 mån 12 mån rullande 12 mån

Moderbolaget (MSEK) jan-mar 2014 jan-mar 2013 apr-mar 2014 jan-dec 2013

Periodens resultat -2.2 -1.9 180.1 180.4

Övrigt totalresultat -                          -                         -                          -                         

Totalt result och övrigt totalresultat -2.2 -1.9 180.1 180.4

Balansräkning, Moderbolaget (MSEK) 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 1 150,4 1 150,4 1 150,4

Omsättningstillgångar 291,6 233,6 296,5

Kassa och bank 1,9 1,7 2,7

Summa tillgångar 1 443,9 1 385,7 1 449,6

Eget kapital och skulder

Eget kapital 1 217,8 1 160,2 1 220,0

Långfristiga skulder 175,7 175,7 175,7

Kortfristiga skulder 50,4 49,8 53,9

Summa skulder och eget kapital 1 443,9 1 385,7 1 449,6
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noter, koncernen 

Not 1 Allmänna administrationskostnader 

 

Not 2 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 

 

Not 3 Övriga rörelsekostnader 

 

Not 4 Utlåning till allmänheten 

Per den 31 mars avser 304,0 (239,6) 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 eller är blancolån. 

Not 5 Finansiella tillgångar och skulder samt deras verkliga värden 

  

* I finansiella tillgångar till verkligt värde ingår onoterade aktieinnehav om 0,3 MSEK som värderas till anskaffningsvärde då ett 

tillförlitligt värde inte kan beräknas. 

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 på utlåning till allmänheten med värdepapper som säkerhet bedöms vara lika som redovisat värde då fordran är 

inlösenbar på anfordran. 

Verkligt värde på lånefordringar utan säkerhet har beräknats med en diskontering av förväntade framtida kassaflöden där 

diskonteringsräntan har satts till den aktuella utlåningsränta som tillämpas. 

3 mån 3 mån 12 mån rullande 12 mån

MSEK jan-mar 2014 jan-mar 2013 apr-mar 2014 jan-dec 2013

Personalkostnader -72,7 -65,9 -278,9 -272,1

Öv riga administrationskostnader -73,3 -70,4 -280,6 -277,7

-146,0 -136,3 -559,5 -549,8

3 mån 3 mån 12 mån rullande 12 mån

MSEK jan-mar 2014 jan-mar 2013 apr-mar 2014 jan-dec 2013

Av skriv ningar -17,4 -15,9 -68,0 -66,5

-17,4 -15,9 -68,0 -66,5

3 mån 3 mån 12 mån rullande 12 mån

MSEK jan-mar 2014 jan-mar 2013 apr-mar 2014 jan-dec 2013

Marknadsföringskostnader -11,0 -9,7 -36,5 -35,1

Öv riga rörelsekostnader -1,1 -1,2 -4,8 -4,9

-12,2 -10,8 -41,3 -39,9

2014-03-31 2014-03-31

MSEK Redovisat värde Verkligt värde

Finansiella tillgångar

Utlåning till kreditinstitut 1 010,4 1 010,3

Utlåning till allmänheten 5 989,6 5 990,0

Finansiella tillgångar till v erkligt v ärde* 10,9 10,9

Finansiella tillgångar som kan säljas 9 379,1 9 379,1

Tillgångar i försäkringsrörelsen 25 419,7 25 419,7

Öv riga tillgångar 1 278,2 1 278,2

Upplupna intäkter 117,2 117,2

Summa 43 205,1 43 205,3

Finansiella skulder

In- och upplåning från allmänheten 13 442,2 13 442,2

Skulder i försäkringsrörelsen, av seende inv esteringsav tal 25 420,4 25 420,4

Öv riga skulder 2 905,4 2 905,4

Upplupna kostnader 9,1 9,1

Efterställda skulder 175,7 182,1

Summa 41 952,9 41 959,3
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Tillgångar i försäkringsrörelsen 

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

observerbara marknadsdata. 

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 i försäkringsrörelsen 

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

avseende försäkringsavtal som inte klassificeras som en finansiell skuld. 

Efterställda skulder 

Verkligt värde på efterställda skulder har beräknats till aktuellt marknadspris. 

 

 

Nivå 1 

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

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

Nivå 2 

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

marknadsdata. Instrument i denna kategori värderas med tillämpning av: 

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

aktiva; eller 

b) Värderingsmodeller som huvudsakligen bygger på observerbara marknadsdata. 

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

Nivå 3  

Denna kategori innefattar även onoterade aktieinnehav som värderas till anskaffningsvärde då ett tillförlitligt värde inte kan beräknas.   

2014-03-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

MSEK

Noterat 

marknadspris på 

aktiv marknad

Värderings-

modell baserad 

på observerbar 

marknadsdata

Uppskattningar 

med användande 

av värderings-

teknik Totalt

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde

Finansiella tillgångar till v erkligt v ärde 10,6 -                               0,3                           10,9

Finansiella tillgångar som kan säljas 9 379,1 -                               -                               9 379,1

Tillgångar i försäkringsrörelsen 13 441,6 11 978,1                  -                               25 419,7

Öv riga tillgångar, v alutaderiv at -                               -                               -                               -                              

Summa 22 831,3 11 978,1                  0,3                           34 809,7                  

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde

Skulder i försäkringsrörelsen, av seende inv esteringsav tal 13 441,6 11 978,8 -                               25 420,4

Summa 13 441,6 11 978,8 -                               25 420,4
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Not 6 Kvittning finansiella tillgångar och skulder 

 

 

  

2014-03-31

MSEK

Bruttobelopp för 

tillgångar

Övriga tillgångar

Ej av v ecklade affärer 3 439,8 -2 165,8 1 274,0                    

Valutaderiv at 0,1                           0,0 0,1                           

Summa 3 439,9 -2 165,8 1 274,0                    

Bruttobelopp för 

skulder

Bruttobelopp för 

tillgångar som 

kvittas mot skulder

Nettobelopp i 

balansräkningen

Övriga skulder

Ej av v ecklade affärer 3 414,6 -2 165,8 1 248,8                    

Valutaderiv at 0,0 0,0 -                              

Summa 3 414,6 -2 165,8 1 248,8                    

2013-03-31

MSEK

Bruttobelopp för 

tillgångar

Övriga tillgångar

Ej av v ecklade affärer 2 344,5 -1 562,9 781,5                       

Valutaderiv at 0,2 -0,1 0,1                           

Summa 2 344,6 -1 563,0 781,6                       

Bruttobelopp för 

skulder

Bruttobelopp för 

tillgångar som 

kvittas mot skulder

Nettobelopp i 

balansräkningen

Övriga skulder

Ej av v ecklade affärer 2 464,1 -1 562,9 901,2                       

Valutaderiv at 0,1                           -0,1 -                              

Summa 2 464,2 -1 563,0 901,2                       

2013-12-31

MSEK

Bruttobelopp för 

tillgångar

Övrigar tillgångar

Ej av v ecklade affärer 2 815,5 -1 701,5 1 114,0                    

Summa 2 815,5 -1 701,5 1 114,0                    

Bruttobelopp för 

skulder

Bruttobelopp för 

tillgångar som 

kvittas mot skulder

Nettobelopp i 

balansräkningen

Övriga skulder

Ej av v ecklade affärer 2 487,4 -1 701,5 785,9                       

Summa 2 487,4 -1 701,5 785,9                       

Nettobelopp i 

balansräkningen

Bruttobelopp för 

skulder som 

kvittas mot 

tillgångar

Bruttobelopp för 

skulder som 

kvittas mot 

tillgångar

Nettobelopp i 

balansräkningen

Bruttobelopp för 

skulder som 

kvittas mot 

tillgångar

Nettobelopp i 

balansräkningen
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Not 7 Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet 

 

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. 
 

  

Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet (MSEK) 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

Totalt eget kapital i koncernen 1 710,4 1 561,2 1 625,4

Av går, v inster som ej v arit föremål för rev ision -78,1 -57,1 -                               

Tillkommer förlagslån 140,6 175,7 175,7

Av går antagen utdelning innev arande år -148,8 -122,5 -148,8

Av går immateriella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar -447,6 -457,2 -447,4

Kapitalbas 1 176,5 1 100,1 1 205,0

Kapitalkrav  för reglerade enheter inom bank- och v ärdepapperssektorn 592,8 510,3 549,2

Teoretiska solv enskrav  för icke reglerade enheter inom den största finansiella sektorn 0,7 0,6 0,8

Kapitalkrav  för reglerade enheter inom försäkringssektorn 32,6 32,2 32,6

Kapitalkrav 626,0 543,1 582,6

Överskott av kapital 550,5 557,0 622,4

Kapitaltäckningskvot 1,88 2,03 2,07
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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. Nya 

upplysningskrav enligt IFRS 7 återfinns i not 6 och upplysningskrav enligt IFRS 13 återfinns i not  5. Vidare har det 

tillkommit en ny rubrik i Rapport över övrigt totalresultat enligt IAS 1. De redovisningsprinciper som tillämpas i 

denna rapport är de som beskrivits i Nordnets årsredovisning för 2012 Not 5, avsnittet ”Tillämpade 

redovisningsprinciper”.  

 

 

 

Koncernen - Utveckling per kvartal (MSEK) Q1 14 Q4 13 Q3 13 Q2 13 Q1 13 Q4 12 Q3 12 Q2 12

Räntenetto 120,4 124,2 119,9 119,5 118,9 125,5 125,5 132,3

Prov isionsnetto - ej transaktionsrelaterat 21,6 21,5 19,1 18,0 18,0 17,5 15,9 16,7

Prov isionsnetto -  transaktionsrelaterat 105,4 89,1 81,3 73,0 83,2 59,8 63,3 63,9

Nettoresultat av  finansiella transaktioner 22,6 20,4 15,0 14,9 15,0 11,1 -0,8 10,4

Öv riga intäkter 11,7 8,3 7,9 12,9 8,8 13,7 8,7 10,2

Rörelseintäkter 281,8 263,5 243,2 238,2 244,0 227,7 212,5 233,4

Allmänna administrationskostnader -146,0 -144,0 -136,8 -132,7 -136,3 -140,8 -144,6 -141,2

Av skriv ningar -17,4 -17,0 -17,1 -16,5 -15,9 -16,1 -15,7 -15,8

Öv riga rörelsekostnader -12,2 -10,5 -9,0 -9,6 -10,8 -9,9 -9,4 -11,6

Kreditförluster, netto -10,8 -8,5 -8,3 -11,5 -10,5 -12,2 -9,7 -11,8

Kostnader -186,4 -180,0 -171,1 -170,3 -173,6 -179,0 -179,4 -180,5

Rörelseresultat 95,3 83,6 72,1 67,9 70,4 48,7 33,0 52,9

Resultat per aktie före utspädning 0,45 0,36 0,33 0,31 0,33 0,30 0,13 0,24

Kostnadstäckning 95% 97% 95% 97% 93% 94% 83% 94%

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

Kapitaltäckningskv ot 1,88 2,07 1,97 1,97 2,03 2,29 2,06 1,96

Statistik per kvartal Q1 14 Q4 13 Q3 13 Q2 13 Q1 13 Q4 12 Q3 12 Q2 12

Antal konton v id periodens slut 501 200 487 800 473 200 464 900 456 300 444 300 435 600 426 500

Totalt sparkapital (mdr SEK) 145 136 127 115 112 104 100 96

Sparkapital per aktiv t konto (SEK) 288 500 278 800 268 300 247 000 244 700 233 400 229 300 225 000

Antal av slut 4 133 500 3 676 800 3 283 100 3 074 600 3 531 200 2 870 500 2 840 800 3 055 300

Antal handelsdagar 62 62 66 59 62 61 65 59

Antal av slut per handelsdag 66 700 59 300 49 700 52 100 57 000 47 100 43 700 51 800

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

Nettocourtageintäkt per av slut (SEK) 26 24 25 24 24 21 22 21
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Nyckeltal koncernen 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

Rörelsemarginal i % 34% 29% 30%

Vinstmarginal i % 28% 23% 24%

K/I-tal 69% 71% 70%

Inv esteringar i materiella tillgångar, MSEK 6,0 4,7 16,5

Inv esteringar i immateriella tillgångar exkl företagsförv ärv , MSEK 11,0 2,7 13,6

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

Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK 0,45 0,33 1,34

Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 0,45 0,33 1,34

Av kastning på eget kapital i % 16% 11% 15%

Eget kapital per aktie, SEK* 9,75 8,92 9,26

Föreslagen utdelning per aktie/utdelning per aktie -                               -                               0,85

Aktiekurs, SEK 27,50 20,20 26,00

Börsv ärde v id periodens slut, MSEK 4 813 3 536 4 551

Eget kapital, MSEK* 1 706,3 1 561,2 1 621,0

Kapitalbas, MSEK 1 176,5 1 100,1 1 205,0

Kapitaltäckningkv ot 1,88 2,03 2,07

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 343 327 330

*Exklusiv e minoritet

Kundrelaterade nyckeltal 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

Antal aktiv a kunder 404 100 373 500 394 700

Antal aktiv a konton v id periodens slut 501 200 456 300 487 800

Totalt sparkapital v id periodens slut, miljarder SEK 145 112 136

Sparkapital per aktiv t konto v id periodens slut, SEK 288 500 244 720 278 810

Inlåning v id periodens slut, MSEK 14 587,9 11 836,8 14 391,8

Klientmedel v id periodens slut, MSEK 144,1 153,3 136,8

Utlåning v id periodens slut, MSEK 5 989,6 5 302,9 5 455,5

Utlåning exklusiv e pantsatta likv ida medel (se not 4) 5 685,7 5 063,3 5 368,3

Utlåning/inlåning. % 41% 45% 38%

Antal av slut för perioden 4 133 500 3 531 200 13 565 700

Antal av slut per handelsdag 66 669 57 418 54 700

Antal av slut per aktiv t handelskonto 9,4 8,8 32,9

Antal av slut per aktiv t handelskonto per månad 3,1 2,9 2,7

Genomsnittligt nettocourtageintäkt per av slut, SEK 26 24 24

Genomsnittligt courtage per handelsdag, SEK 2 372 200 1 979 900 1 925 300

Årlig intäkt/sparkapital i genomsnitt, % 0,2% 0,2% 0,8%

Genomsnittlig årlig intäkt per konto, SEK 2 269 2 157 2 118

Genomsnittlig årlig rörelsekostnad per konto, SEK -1 399 -1 434 -1 391

Genomsnittligt årligt resultat per konto SEK 870 723 727


