
  

Delårsrapport januari – mars 2015 
Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom 

Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för 

sparande i Norden. Nordnet AB (publ)är noterat på Nasdaq Stockholm. 

    

 

Januari – mars 2015 
 Rörelseintäkterna ökade med 17 procent till 329,8 MSEK (281,8 MSEK) 

 Periodens resultat efter skatt ökade med 39 procent till 108,5 MSEK (78,1 MSEK) 

 Resultat per aktie före utspädning ökade med 39 procent till 0,62 SEK (0,45 SEK) 

 

  

 

Höjdpunkter från första kvartalet 
 Bästa rörelseresultatet i Nordnets historia 

 Hög tillväxt i kunder och sparande 

 Lansering av mobilappar och lågräntelån med värdepapper som säkerhet 

 

Rörelseresultat januari-mars 

136,3 (95,3) 
miljoner kronor 

Sparkapital 31 mars 

193 (145) 
miljarder kronor 

Aktiva kunder 31 mars 

449 900 (404 100) 
stycken 

Nettosparande januari-mars 

8,2 (3,8) 
miljarder kronor 

Avslut januari-mars 

4 907 400 (4 133 500) 
stycken 

Utlåning* 31 mars 

6,1 (5,7) 
miljarder kronor 

*Utlåning exklusive pantsatta likvida medel, se not 5. 
 

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

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

http://www.nordnetab.com/
http://www.nordnet.se/
http://www.nordnet.no/
http://www.nordnet.dk/
http://www.nordnet.fi/
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Några ord från vd-Håkan 
Vi har ett på många sätt extraordinärt kvartal bakom oss. De nordiska börserna, med Danmark i spetsen, har 

öppnat året urstarkt och omsättningen på börserna har varit den högsta på många år. Räntenivåerna är historiskt 

låga, och i såväl Sverige som Danmark är riksbankernas styrränta på minusnivåer. 

Kombinationen av låga räntor på sparkonton och en lång period av stigande kurser på aktiemarknaden har lett till 

ett högt intresse för sparande i aktier och fonder. Totalt sett gjorde våra kunder närmare fem miljoner affärer på 

börsen under perioden januari-mars, vilket är det högsta i Nordnets historia under ett kvartal. Även nettosparandet 

är rekordhögt och uppgår till 8,2 miljarder – över 100 procent högre än samma period förra året. Drygt 17 000 nya 

kunder har startat ett sparande hos Nordnet under kvartalet, vilket historiskt sett är en mycket hög siffra. 

Vårt resultat före skatt landar på drygt 136 miljoner, vilket gör den gångna perioden till vårt bästa finansiella kvartal 

någonsin. Intäkterna är närmare 330 miljoner, upp 17 procent jämfört med samma period förra året. Förklaringen är 

främst ökade intäkter från värdepappershandel. Kostnaderna inklusive kreditförluster summerar till drygt 193 

miljoner, vilket är fyra procent högre än förra årets första kvartal. 

Jämfört med 2014 beräknas våra kostnader exklusive kreditförluster för helåret 2015 öka med 4-6 procent. Jag är 

övertygad om att fortsatta investeringar inom IT och produktutveckling är viktiga för Nordnet. Satsningar måste 

göras i såväl konkreta produkter som i infrastruktur. Nya produkter ger oss en differentiering mot våra konkurrenter 

och driver kundtillväxt och sparande. Investering i vår infrastruktur skapar förutsättningar för långsiktig framgång 

och ger oss en IT-arkitektur som möjliggör att vi snabbt kan anpassa oss till nya trender.  

Och snabbhet är viktigt när vi pratar utveckling och innovation. Vår hemsida lanseras i en ny version var sjunde 

dag. Varje ny version innehåller små förbättringar och nya funktioner. Förutom detta 

löpande utvecklingsarbete har vi under kvartalet lanserat två större produkter – ett 

lågräntelån med värdepapper som säkerhet samt nya mobilappar. Vårt nya lån, 

benämnt Knockoutlånet i Sverige och Superlånet på våra övriga marknader, belönar 

de kunder som tar en låg risk i sitt sparande. Förutsatt att det belopp som lånas inte 

överskrider 40 procent av värdet på de aktier och fonder som finns på kontot, och att 

inget värdepapper representerar mer än 20 procent av kontots värde, erbjuds 

kunden vår lägsta ränta. I Sverige, Danmark och Finland är räntan 0,99 procent, och 

i Norge något högre på grund av det högre allmänna ränteläget. Lånen lanserades 

vid olika datum under den andra halvan av kvartalet, och vid utgången av mars hade 

drygt 2 000 kunder ansökt om något av våra lågräntelån. 

De nya apparna har fått fina recensioner och höga betyg av användarna, och den del 

av antalet affärer som görs genom denna kanal har fördubblats sedan lansering. 

Apparna bygger på en modern arkitektur som kan återanvändas vid utveckling på 

andra plattformar. 

Avslutningsvis förtjänar den fantastiska utvecklingen i vårt rödvita systerland ett par 

rader i detta vd-ord. Den danska marknaden har gått från att vara vår minsta 

marknad till att bli en av de regioner som bidrar mest till Nordnets framgång. Under 

första kvartalet såg vi högst nettosparande och störst kundinflöde i absoluta tal i 

Danmark, och detta trots väldigt bra siffror i de andra länderna. Det är roligt och 

givande att arbeta i en nordisk koncern, och vår nordiska närvaro ger oss möjlighet 

till att utnyttja de stordriftsfördelar som finns i vår tekniska och administrativa 

plattform. 

Håkan Nyberg 
VD Nordnet 

PS. Håll utkik efter Knockoutlånet – lånet som ger dig vad du förtjänar! 
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Verksamheten 

Om Nordnet 

Nordnets affärsidé är att erbjuda privatpersoner och företag tjänster som gör det möjligt att ta kontroll över sin 

finansiella framtid. Vi har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland, där vi vänder oss till medvetna 

sparare. Vår vision är att bli de nordiska spararnas förstahandsval när det gäller sparande och investeringar. 

Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista under kortnamnet NN B.  

Nordnets kärnverksamhet är värdepappershandel på internet. Våra kunder kan investera i aktier, fonder, ETF:er, 

optioner, certifikat, strukturerade produkter och spara till pensionen utan fasta avgifter och till ett lågt courtage. På 

den svenska marknaden erbjuder vi även privatlån.  

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

med rådgivare och andra banker vilka förmedlar kunder till Nordnet och genom fullmakt agerar för kundernas 

räkning.  

Marknaden 

Första kvartalet var en extremt bra period för de nordiska börserna som samtliga tog imponerande steg uppåt utan 

några större bakslag. Uppgångarna under första kvartalet överträffade hela fjolårets uppgångar för samtliga 

nordiska börser. Trenden har fortsatt efter första kvartalets utgång med samtliga marknader vid historiska 

toppnivåer. 

Bästa utveckling hade Köpenhamnsbörsen med en uppgång på närmare 30 procent, medan Oslobörsens 

respektabla sjuprocentiga uppgång placerade den på sista plats bland de nordiska börserna. De nordiska 

aktiemarknaderna befinner sig uppenbarligen i en miljö som gynnar aktier som tillgångsslag. Centralbankerna 

stimulerar för fullt exempelvis med minusränta i Sverige och Danmark och det finns få attraktiva alternativ till aktier 

för den som letar avkastning. Gynnsamma valutakursrörelser med framförallt en stark dollar bidrar också till att elda 

på vinsttillväxten bland de nordiska exportbolagen. 

Att Köpenhamnsbörsen sticker ut som största vinnare hänger till stor del ihop med kraftiga kurslyft i indextunga 

Novo Nordisk. Novo Nordisk är Köpenhamnsbörsens överlägset största bolag och aktien klättrade med över 40 

procent under första kvartalet. Oslobörsens relativt sett försiktiga uppgång hänger fortsatt ihop med oljeprisets 

utveckling. Oljepriset var förvisso i princip oförändrat under perioden, men befinner sig ändå drygt 50 procent lägre 

än samma period i fjol. Det har ändrat framtidsutsikterna för oljesektorn, som alltjämt väger tungt på Oslobörsen. 

 

Kunder och sparande 

Antalet aktiva kunder hos Nordnet uppgår per den 31 mars till 449 900, vilket motsvarar en ökning med 11 procent 

sedan ett år tillbaka. Antalet aktiva konton uppgår till 570 800, vilket motsvarar en ökning med 14 procent jämfört 

med utgången av mars 2014. I genomsnitt har varje kund 1,27 konton.  

Våra kunders samlade sparkapital uppgick till 193 mdr SEK vilket är en ökning med 34 procent jämfört med sista 

mars föregående år. Sparkapitalets ökning kan härledas både till ett positivt nettosparande och stigande börser. 

Sparkapitalet fördelar sig med 64,7 (68,6) procent i aktier/derivat/obligationer, 23,6 (19,9) procent i fonder och  

11,8 (11,5) procent i kontanta medel.  

Nettosparandet för första kvartalet 2015 uppgick till 8,2 (3,8) mdr SEK. Räknat i relation till sparkapitalet per sista 

mars 2014, motsvarar nettosparandet de senaste tolv månaderna 14 procent. 
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Nordnets kunder gjorde i snitt 79 200 (66 700) avslut per dag under perioden januari-mars vilket är en ökning med 

19 procent jämfört med samma period 2014. Utlåningen exklusive pantsatta likvida medel ökade med  

8 procent jämfört med tolv månader tillbaka och uppgår till 6,1 (5,7) mdr SEK, varav 2,3 (2,2) mdr SEK är privatlån 

och 3,8 (3,5) mdr SEK är värdepappersbelåning (se not 5). 

Antalet konton inom pension och försäkring uppgick per den 31 mars till 96 500 (84 700) vilket är en ökning med 14 

procent jämfört med 2014. Det samlade sparkapitalet inom denna kategori ökade med 37 procent och uppgick till 

40,8 (29,7) mdr SEK vid utgången av mars, av vilka cirka 24,4 (19,1) mdr SEK återfinns i kapitalförsäkringar. 

Tabell: Kontoöversikt 

 

Tabell: Sparkapital fördelat per kontotyp och investeringstyp 

 

Tabell: Utlåning 

 

 

Intäkter och kostnader 

Januari – mars 2015 
Under perioden ökade rörelseintäkterna med 17 procent till 329,8 (281,8) MSEK, framförallt tack vare ett ökat 

provisionsnetto samt ett högre nettoresultat av finansiella transaktioner, vilket främst innehåller resultat från 

kunders valutaväxlingar. Provisionsnettot ökade med 39,9 MSEK. Räntenettot minskade med 9,8 MSEK vilket 

framför allt beror på låga räntor. Det gjordes 4,9 (4,1) miljoner avslut vilket är en ökning med 19 procent jämfört 

Antal konton 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31

Investments & savings 411 700 390 400 377 000 368 200 358 000

Pension 96 500 92 100 89 200 86 800 84 700

v arav  kapitalförsäkringar 43 500 42 200 41 700 41 200 40 900

v arav  tjänstepensioner 16 600 15 400 14 800 14 200 13 500

v arav  öv rig pension 36 400 34 500 32 700 31 400 30 300

Bank 62 600 62 100 61 500 61 000 58 500

v arav  sparkonton 36 100 35 400 34 700 34 100 31 900

v arav  priv atlån 26 500 26 700 26 800 26 900 26 600

Totalt 570 800 544 600 527 700 516 000 501 200

Sparkapital (mdr SEK) 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31

Investments & savings 150,4 129,5 124,4 121,0 113,0

Pension 40,8 34,7 33,6 32,0 29,7

v arav  kapitalförsäkringar 24,4 20,7 20,8 20,2 19,1

v arav  tjänstepensioner 5,0 4,3 3,9 3,6 3,2

v arav  öv rig pension 11,4 9,7 8,9 8,2 7,4

Bank 2,1 2,1 2,0 2,0 1,8

v arav  sparkonton 2,1 2,1 2,0 2,0 1,8

v arav  priv atlån n.a n.a n.a n.a n.a

Totalt 193,3 166,2 160,0 155,0 144,6

v arav  aktier/deriv at/obligationer 125,0 107,7 105,7 103,2 99,2

v arav  fondkapital 45,6 38,6 35,9 33,1 28,8

v arav  kontanta medel 22,8 19,9 18,5 18,7 16,6

Total 193,3 166,2 160,0 155,0 144,6

Utlåning (mdr SEK) 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31

Värdepappersbelåning exklusiv e pantsatta likv ida 

medel, se not 5
3,8 3,3 3,5 3,3 3,5

Priv atlån 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2

Total 6,1 5,6 5,8 5,6 5,7
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med första kvartalet föregående år. Nettocourtaget per avslut var 27 kronor vid utgången av mars, jämfört med 26 

kronor vid utgången av mars 2014. Rörelsens kostnader före kreditförluster ökade med 3 procent och uppgick till -

181,7 (-175,6) MSEK jämfört med samma period föregående år. Orsaken till kostnadsökningen är bland annat 

investeringar i IT, analys av kunddata, produktutveckling och satsning på tjänstepension i Sverige. 

Rörelseresultatet ökade med 43 procent till 136,3 (95,3) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 41 (34) procent. 

Periodens resultat efter skatt ökade med 39 procent till 108,5 (78,1) MSEK vilket ger en vinstmarginal på 33 (28) 

procent. Resultat per aktie före utspädning ökade med 39 procent till 0,62 (0,45) SEK. Resultat per aktie efter 

utspädning ökade med 39 procent till 0,62 (0,45). 

Rörelseintäkterna exklusive transaktionsrelaterat provisionsnetto för kvartalet ökade med 11 procent jämfört med 

första kvartalet 2014. Kostnadstäckningen, det vill säga rörelseintäkterna exklusive transaktionsrelaterat 

provisionsnetto i förhållande till rörelsekostnaderna, uppgick till 101 (95) procent. 

Utvecklingen på våra marknader  

Sverige 
Nordnet Sverige hade 226 000 aktiva kunder vid utgången av mars. Det motsvarar en ökning med 7 procent den 

senaste tolvmånadersperioden. Nettosparandet för perioden januari-mars uppgick till 3,1 mdr SEK. Räknat i 

relation till sparkapitalet per sista mars 2014, motsvarar nettosparandet de senaste tolv månaderna 12 procent. 

Med brist på avkastning i alternativa placeringar, ett unikt lågt ränteläge och Stockholmsbörsens fortsatta uppgång 

ökade antalet avslut bland Nordnets svenska kunder med 15 procent jämfört med januari-mars 2014. 

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

produktnamnen Nordnet Toppenlånet samt Konsumentkredit. Per den sista mars 2015 uppgick antalet kunder 

inom denna produkt till 26 500 (26 600). Utlåningsvolymen var 2,3 (2,2) mdr SEK med en medelränta på ca 10,5 

procent. Verksamheten är stabil med god lönsamhet, men efterfrågan på nya privatlån bland svenska konsumenter 

har generellt sett minskat. Under första kvartalet har Nordnets lånevolymer varit oförändrade. Privatlån bidrar med 

25 (28) procent av rörelseresultatet i Sverige under perioden januari-mars. 

Under årets första kvartal vann vår svenska kundservice SM i telefoni – ett bevis på att vi levererat toppklassig 

service till våra kunder. I slutet av februari arrangerade vi för tredje året i rad sparmässan Nordnet Live. Tusentals 

besökare på plats och över 20 000 sparintresserade på webben kunde inspireras av talare som Moderaternas 

partiledare Anna Kinberg Batra, finansmarknadsminister Per Bolund samt programledaren och komikern Henrik 

Schyffert.  

För tredje gången tar Nordnet hem förstaplatsen i kategorin ”Kostnad” i Söderberg & Partners rating av 

fondförsäkringsbolag. Nordnet ligger i topp även inom kategorin ”Fondutbud”. Utmärkelserna är ett bevis på 

Nordnets breda och billiga erbjudande inom pensionssparande.  

Norge 
Förra årets produktlanseringar såsom Shareville och Superfonderna och årets nya mobilappar och Superlånet har 

ökat intresset för Nordnet i Norge. Det första kvartalet har börjat starkt. Intäkterna ökade med 21 procent jämfört 

med första kvartalet förra året, medan kostnaderna låg kvar på i princip samma nivå. Tillväxten i antalet aktiva 

kunder under kvartalet ökade med 190 procent jämfört med första kvartalet förra året. Per den sista mars 2015 

uppgick antalet aktiva kunder till 64 800. Under den senaste tolvmånadersperioden motsvarar det en ökning med 

12 procent. Nettosparandet för perioden januari-mars uppgick till 1,5 mdr SEK. Räknat i relation till sparkapitalet 

per sista mars 2014, motsvarar nettosparandet de senaste tolv månaderna 25 procent.  

Antalet avslut bland Nordnets norska kunder ökade med 10 procent jämfört med första kvartalet 2014. I slutet av 

första kvartalet nådde vi all-time-high i fondkapital på Nordnet i Norge. Ett starkt börsklimat, låga räntor och 

Superfonden Norge är bidragande faktorer till toppnoteringen. 
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Danmark 
Den starka tillväxten i vår danska verksamhet håller i sig och per den sista mars var antalet aktiva kunder 43 600 

stycken. Det motsvarar en ökning med 10 800 kunder eller 33 procent de senaste tolv månaderna. Nettosparandet 

för kvartalet var 3,2 mdr SEK. Räknat i relation till sparkapitalet per sista mars 2014, motsvarar nettosparandet de 

senaste tolv månaderna 42 procent. Under perioden januari-mars ökade antalet avslut med 43 procent jämfört med 

motsvarande period förra året.  

De danska spararna har drabbats av aktiefeber och sedan årsskiftet har indexet OMXC20 ökat med 28 procent. 

Faktorer som har eldat på intresset för aktiemarknaden är en låg ränta, den extrema kursutvecklingen för Novo 

Nordisk samt introduktionen av bolaget NNIT. 

 

Finland 
Vid utgången av mars hade vi 115 500 aktiva finska kunder, vilket motsvarar en ökning med 14 procent jämfört 

med utgången av första kvartalet 2014. Nettosparandet för perioden januari-mars uppgick till 0,5 mdr SEK. Räknat i 

relation till sparkapitalet per sista mars 2014, motsvarar nettosparandet de senaste tolv månaderna 2 procent. 

Under första kvartalet ökade antalet avslut med 13 procent jämfört med perioden januari-mars föregående år.  

I slutet av mars lanserade vi vårt nya lågräntelån Nordnet Superluotto, vilket välkomnades med öppna armar av de 

finska spararna. Under kvartalet har vi organiserat ett trettiotal kundträffar, och har bland annat besökt fyra stora 

städer för att berätta om Superfonderna och Shareville.   

 

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. 

Nordnets inlåningsöverskott placeras i huvudsak i säkerställda obligationer, statspapper, Sveriges Riksbank samt i 

det nordiska banksystemet. 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Rörelsens intäkter 184,8 172,1 39,9 33,0 50,9 35,5 54,1 41,2 329,8 281,8

Rörelsens kostnader -90,5 -88,4 -30,0 -29,9 -27,5 -22,8 -33,8 -34,6 -181,7 -175,6

Resultat före kreditförluster 94,3 83,7 10,0 3,1 23,4 12,7 20,4 6,6 148,1 106,2

Kreditförluster -12,1 -10,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 -11,8 -10,8

Rörelseresultat 82,2 72,8 9,9 3,2 23,8 12,7 20,3 6,6 136,3 95,3

Rörelsemarginal 44% 42% 25% 10% 47% 36% 38% 16% 41% 34%

Antal aktiv a kunder 226 000 211 800 64 800 58 100 43 600 32 800 115 500 101 400 449 900 404 100

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

Antal aktiv a konton 302 400 274 900 76 900 67 300 56 900 42 000 134 600 117 000 570 800 501 200

Sparkapital (mdr SEK) 104,9 80,7 18,7 14,7 27,6 16,1 42,2 33,0 193,3 144,6

Antal av slut 2 198 100 1 908 400 693 100 630 600 1 009 200 705 400 1 007 000 889 100 4 907 400 4 133 500

Koncernen
Januari-mars

Sverige Norge Danmark Finland
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Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 745,1 (1 010,4) MSEK, varav spärrade medel till 72 (61) MSEK. 

Dessutom hålls räntebärande placeringar till verkligt värde om 14 933,7 (9 379,1) MSEK. Koncernens eget kapital 

exklusive minoritet uppgick till 1 854,5 (1 706,3) MSEK, inklusive minoritet uppgick eget kapital till 1 857,9 (1 710,4) 

MSEK. Det egna kapitalet exklusive minoritet fördelar sig på 175 027 886 aktier à 10,60 (9,75) SEK per aktie, 

inklusive minoritet 10,61 (9,77) SEK per aktie. 

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

1 174,2 (1 176,5) MSEK och totalt exponeringsbelopp är 7 875,6 (7 840,5) MSEK. Kapitalrelationen uppgick vid 

utgången av perioden till 14,9 procent jämfört med 15,0 procent vid samma tidpunkt föregående år. 

Nordnet hade vid inledningen av 2015 två förlagslån utestående om 100 MSEK respektive 75 MSEK. Tillstånd från 

Finansinspektionen hade erhållits för att köpa tillbaka lånet om 100 MSEK vilket skedde i februari 2015. 

Återstående lån om 75 MSEK planeras att återköpas i september 2015.   
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Övrigt 

Moderbolaget 

Moderbolaget är ett holdingbolag. Rörelseintäkterna för januari-mars 2015 uppgick till 1,9 (2,0) MSEK och avser 

koncerninterna administrativa tjänster. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till -1,4 (-1,4) MSEK och 

består främst av räntekostnader och liknande kostnader. Moderbolagets resultat efter finansiella poster för 

perioden januari-mars uppgick till -3,5 (-2,9) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 19,7 (1,9) MSEK och 

eget kapital uppgick till 1 242,4 (1 217,8) MSEK. 

Anställda 

Antalet heltidstjänster uppgick per den 31 mars 2015 till 390 (343). Medeltalet anställda uppgick under perioden 

januari-mars till 378 (340). I antalet heltidstjänster inkluderas visstidsanställda, men ej föräldraledig eller tjänstledig 

personal. 

Jan Dinkelspiel, innovationschef och medlem i koncernledningen, meddelade i januari att han lämnar Nordnet. Jan 

är kvar på sin tjänst till och med juni 2015. 

Efterträdare till Jan blir Dennis Hettema. Dennis är ursprungligen från Holland, har tidigare jobbat inom bland annat 

spelindustrin och kommer närmast från företaget Bwin. Dennis har stor erfarenhet av digital produktutveckling och 

tillträder sin tjänst på Nordnet den 18 maj.  

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 2014, not 7. Inga väsentliga förändringar har 

skett därefter.  

Närståendetransaktioner 

Under årets första kvartal har likartade transaktioner med närstående skett i samma utsträckning som tidigare.  

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 samarbetsavtal 

med E. Öhman J:or Fonder AB. Under 2014 ingicks ett avtal om förvaltning av Nordnets avgiftsfria indexfonder, 

Superfonderna, med E. Öhman J:or Fonder AB. För vidare information se not 6 i årsredovisningen för 2014.  

Prestationsrelaterade aktieprogram  

I enlighet med beslut på årsstämmorna den 24 april 2013 och 23 april 2014 har Nordnet inrättat två långsiktiga 

prestationsrelaterade aktieincitamentsprogram. Syftet med de långsiktiga incitamentsprogrammen är att stimulera 

nyckelpersoner till fortsatt lojalitet och fortsatta goda prestationer. Vidare är det styrelsens bedömning att 

incitamentsprogrammen ökar koncernens attraktivitet som arbetsgivare inför framtida nyckelpersonsrekryteringar. 

Prestationsrelaterat aktieprogram 2013 
”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013” avser det långsiktiga prestationsrelaterade aktieincitamentsprogram som 

det fattades beslut om den 24 april 2013 omfattar ca 25 personer inklusive verkställande direktören.   
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Anställda som deltar aktieprogram 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. 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 de som deltar i ”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013” utgår även en 

(1) icke resultatbaserad matchningsaktie för varje aktie som deltagaren innehar. 

Målen i programmet kan sammanfattas enligt nedan: 

 Upp till en tredjedel av den maximala tilldelningen utfaller om den genomsnittliga årliga tillväxten i antal aktiva 

kunder (kunder med saldo >0 SEK) mellan räkenskapsåret 2013 och räkenskapsåret 2016 är mellan 5 och 20 

procent. Prestationsmatchning börjar vid tröskelnivån 5 procent och ökar linjärt till fullt utfall av denna tredjedel 

vid 20 procent.  

 Upp till en tredjedel av den maximala tilldelningen utfaller om den genomsnittliga årliga tillväxten i 

nettosparande mellan räkenskapsåret 2013 och räkenskapsåret 2016 är mellan 5 och 20 procent. 

Prestationsmatchning börjar vid tröskelnivån 5 procent och ökar linjärt till fullt utfall av denna tredjedel vid 20 

procents.  

 Upp till en tredjedel av den maximala tilldelningen utfaller om den genomsnittliga årliga tillväxten i resultat per 

aktie mellan räkenskapsåret 2013 och räkenskapsåret 2016 är mellan 0 och 15 procent. Prestationsmatchning 

börjar vid tröskelnivån 0 procent och ökar linjärt till fullt utfall av denna tredjedel vid 15 procents.  

Innan antalet prestationsaktier som skall matchas slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om 

prestationsmatchningen, bland annat från ett riskperspektiv, är rimlig i förhållande till koncernens finansiella resultat 

och ställning, utvecklingen av aktieägarvärde, förhållanden på aktiemarknaden, förhållanden hänförliga till den 

individuella deltagarens resultat och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet, skall den reducera antalet 

prestationsaktier som skall matchas till det lägre antal aktier som den bedömer lämpligt och i extraordinära fall kan 

utfallet bli noll. 

Prestationsrelaterat aktieprogram 2014 
”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014” avser det långsiktiga prestationsrelaterade aktieincitamentsprogram som 

det fattades beslut om den 23 april 2014 omfattar ca 35 personer inklusive verkställande direktören.   

Anställda som deltar aktieprogram 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. 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 de som deltar i ”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014” utgår även en 

(1) icke resultatbaserad matchningsaktie för varje aktie som deltagaren innehar. 

Målen i programmet kan sammanfattas enligt nedan: 

 Upp till en tredjedel av den maximala tilldelningen utfaller om den genomsnittliga årliga tillväxten i antal aktiva 

kunder (kunder med saldo >0 SEK) mellan räkenskapsåret 2013 och räkenskapsåret 2016 är mellan 5 och 20 

procent. Prestationsmatchning börjar vid tröskelnivån 5 procent och ökar linjärt till fullt utfall av denna tredjedel 

vid 20 procent.  

 Upp till en tredjedel av den maximala tilldelningen utfaller om den genomsnittliga årliga tillväxten i 

nettosparande mellan räkenskapsåret 2013 och räkenskapsåret 2016 är mellan 5 och 20 procent. 

Prestationsmatchning börjar vid tröskelnivån 5 procent och ökar linjärt till fullt utfall av denna tredjedel vid 20 

procents.  

 Upp till en tredjedel av den maximala tilldelningen utfaller om den genomsnittliga årliga tillväxten i resultat per 

aktie mellan räkenskapsåret 2013 och räkenskapsåret 2016 är mellan 0 och 15 procent. Prestationsmatchning 

börjar vid tröskelnivån 0 procent och ökar linjärt till fullt utfall av denna tredjedel vid 15 procents.  



januari – mars 2015 
 

 

 

10 

 

Innan antalet prestationsaktier som skall matchas slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om 

prestationsmatchningen, bland annat från ett riskperspektiv, är rimlig i förhållande till koncernens finansiella resultat 

och ställning, utvecklingen av aktieägarvärde, förhållanden på aktiemarknaden, förhållanden hänförliga till den 

individuella deltagarens resultat och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet, skall den reducera antalet 

prestationsaktier som skall matchas till det lägre antal aktier som den bedömer lämpligt och i extraordinära fall kan 

utfallet bli noll. 

Framtidsutsikter 

Nordnets bedömning är att den nordiska sparmarknaden växer. En starkt bidragande orsak är den omstrukturering 

av pensionssystemen som pågår, där individen förväntas ta ett större ansvar för sin pension. Nordnet vänder sig till 

kunder som vill vara involverade i beslutsfattandet kring sitt sparande, och detta segment bedöms också växa. I en 

miljö där teknik möjliggör att kunders omdömen sprids snabbt, och jämförelser enkelt kan göras av erbjudanden 

och priser, blir det allt svårare för banker att låsa in sina kunder med krav på ”totalt engagemang”. Den ökande 

medvetenheten hos spararna leder ofta till att man väljer aktörer som Nordnet med tydliga och prisvärda 

erbjudanden inom ett definierat område.  

Nordnets vision är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden och vi ser god möjlighet att fortsätta växa på den 

nordiska sparmarknaden. Vårt mål är att skapa en uthållig årlig tillväxt på över 10 procent i aktiva kunder samt 

nettosparande. 

Nordnet driver en skalbar plattform för spar- och lånetjänster på nordisk basis. Med ökande intäkter ska 

rörelsemarginalen successivt förbättras. Ökad affärsvolym och produktutveckling driver dock viss kostnadsökning. 

För 2015 bedömer vi att rörelsekostnader exklusive kreditförluster ökar 4-6 procent jämfört med 2014. 

Kommande kalenderhändelser 

Nordnets årsstämma hålls den 23 april klockan 18:30 CET på Hilton Slussen, Guldgränd 8 i Stockholm. 

Delårsrapport januari – juni 2015 16 juli 2015 

Delårsrapport januari – september 2015 20 oktober 2015 

  

Presentation för investerare, analytiker och media 

Vd Håkan Nyberg och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 23 april 2015 

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

Nummer för deltagande på telefon: SE: +46 8 566 427 01 eller UK: +44 20 342 814 06 

Följ presentationen på  http://financialhearings.nu/150423/nordnet/.  

 

  

http://financialhearings.nu/150130/nordnet/
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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 23 april 2015 klockan 08:30 (CET). 

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten för perioden januari – mars 2015 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 2015, 

 

 

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: nordnetab.com  

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

mailto:hakan.nyberg@nordnet.se
mailto:jacob.kaplan@nordnet.se
mailto:info@nordnet.se
http://www.nordnetab.com/
http://nordnet.se/
http://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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Finansiella rapporter 

 

Koncernens resultaträkning (MSEK) 

 

 

Koncernens rapport över totalresultat (MSEK) 

 

          3 mån 3 mån 12 mån rull 12 mån

Koncernen, MSEK Not jan-mar 2015 jan-mar 2014 apr-mar 2015 jan-dec 2014

Ränteintäkter 119,4 133,1 515,1 528,8

Räntekostnader -8,7 -12,7 -46,3 -50,2

Prov isionsintäkter 238,3 181,4 749,3 692,3

Prov isionskostnader -71,3 -54,3 -231,1 -214,1

Nettoresultat av  finansiella transaktioner 39,1 22,6 102,9 86,4

Öv riga rörelseintäkter 13,1 11,7 44,0 42,6

Summa rörelseintäkter 329,8 281,8 1 133,8 1 085,8

Allmänna administrationskostnader 2 -150,3 -146,0 -595,0 -590,7

Av - och nedskriv ningar av  materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 3 -19,5 -17,4 -73,0 -71,0

Öv riga rörelsekostnader 4 -11,9 -12,2 -43,8 -44,1

Summa kostnader före kreditförluster -181,7 -175,6 -711,8 -705,8

Resultat före kreditförluster 148,1 106,1 422,0 380,1

Kreditförluster, netto -11,8 -10,8 -44,1 -43,1

Rörelseresultat 136,3 95,3 377,9 337,0

Skatt på årets resultat -27,7 -17,2 -70,9 -60,3

Periodens resultat 108,5 78,1 307,1 276,6

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 108,9                     78,4 308,4 278,0

Innehav  utan bestämmande inflytande -0,3 -0,2 -1,5 -1,4

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

Resultat per aktie före utspädning 0,62 0,45 1,75 1,58

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 175 179 220 175 027 886 175 146 631 175 096 811

Resultat per aktie efter utspädning 0,62 0,45 1,75 1,58

3 mån 3 mån 12 mån rull 12 mån

Koncernen, MSEK jan-mar 2015 jan-mar 2014 apr-mar 2015 jan-dec 2014

Periodens resultat 108,5 78,1 307,1 276,6

Poster som skall återföras till resultatet

Värdeförändringar av  tillgångar som kan säljas 1,5 3,3 -7,7 -5,8

Skatt på v ärdeförändringar av  tillgångar som kan säljas -0,3 -0,7 1,7 1,3

Omräkning av  utländsk v erksamhet -1,0 4,4 -4,5 0,8

Övrigt totalresultat 0,2 6,9 -10,5 -3,7

Totalt result och övrigt totalresultat 108,7 85,1 296,6 272,9

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 109,0 85,3 298,1 274,3

Innehav  utan bestämmande inflytande -0,3 -0,2 -1,5 -1,4
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Koncernens balansräkning (MSEK) 

 

 

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

 

  

Koncernen, MSEK Not 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

Tillgångar

Utlåning till kreditinstitut 745,1 1 010,4 987,5

Utlåning till allmänheten 5 6 545,1 5 989,6 5 785,6

Finansiella tillgångar till v erkligt v ärde 11,1 10,9 8,7

Finansiella tillgångar som kan säljas 14 933,7 9 379,1 12 094,6

Tillgångar i försäkringsrörelsen 33 924,7 25 419,7 28 868,5

Immateriella anläggningstillgångar 430,6 447,6 434,3

Materiella anläggningstillgångar 30,0 35,5 32,3

Aktuella skattefordringar 28,6                      2,7 -                            

Öv riga tillgångar 6 3 343,1 1 386,3 1 770,3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 182,1 173,1 144,7

Summa tillgångar 60 174,0 43 855,0 50 126,5

Skulder

In- och upplåning från allmänheten 18 472,9 13 442,2 16 500,3

Skulder i försäkringsrörelsen 33 925,6 25 420,4 28 869,3

Öv riga skulder 6 5 568,4 2 906,8 2 660,4

Aktuella skatteskulder 110,8                    46,9                      13,7

Uppskjutna skatteskulder 51,1 56,7 51,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 111,5 95,7 104,9

Efterställda skulder 75,7 175,7 175,7

Summa skulder 58 316,1 42 144,5 48 375,3

Eget kapital

Aktiekapital 175,0 175,0 175,0

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

Andra reserv er -53,4 -55,2 -64,8

Intjänade v instmedel inklusiv e periodens resultat 1 261,0 1 114,6 1 165,5

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 1 854,5 1 706,3 1 747,6

Innehav  utan bestämmande inflytande 3,4 4,1                        3,5                        

Totalt eget kapital 1 857,9 1 710,4 1 751,1

Summa skulder och eget kapital 60 174,0 43 855,0 50 126,5

Koncernen, MSEK 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

Ingående eget kapital 1 751,1 1 625,4 1 625,4

Periodens resultat 108,9 78,1 278,0

Öv rigt totalresultat 0,2 6,9 -3,7

Öv rigt - -                            1,1                        

Utdelning - - -148,8

Akteisparprogram -1,9 -                            -                            

Innehav  utan bestämmande inflytande -0,3 -                            -0,8

Utgående eget kapital 1 857,9 1 710,4 1 751,1
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Koncernens rapport över kassaflöde i sammandrag (MSEK) 

 

 

Moderbolagets resultaträkning (MSEK) 

 

 

Moderbolagets rapport över totalresultat (MSEK) 

 

 

3 mån 3 mån 12 mån rull 12 mån

Koncernen, MSEK jan-mar 2015 jan-mar 2014 apr-mar 2015 jan-dec 2014

Den löpande verksamheten

197,9 200,1 418,4 420,6

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 2 509,1 1 612,3 5 160,6 4 263,7

Kassaflöde från den löpande v erksamheten 2 707,0 1 812,4 5 579,0 4 684,3

Investeringsverksamheten

-9,5 -28,1 -37,0 -55,6

Nettoinv esteringar i finansiella instrument -2 840,4 -1 741,8 -5 558,8 -4 460,2

Kassaflöde från inv esteringsv erksamheten -2 849,9 -1 769,9 -5 595,8 -4 515,8

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsv erksamheten -100,0 -                            -248,8 -148,8

Periodens kassaflöde -242,9 42,5 -265,7 19,7

Likvida medel vid periodens början 987,5 967,6 1 010,4 967,6

Kursdifferens i likv ida medel 0,5 0,3 0,3 0,2

Likvida medel vid periodens slut 745,1 1 010,4 745,1 987,5

Kassaflöde från den löpande v erksamheten före förändringar av  

rörelsekapital

Förv ärv  och av yttringar av  immateriella och materiella 

3 mån 3 mån 12 mån rull 12 mån

Moderbolaget, MSEK jan-mar 2015 jan-mar 2014 apr-mar 2015 jan-dec 2014

Nettoomsättning 1,9 2,0 7,7 7,9

Summa rörelseintäkter 1,9 2,0 7,7 7,9

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

Personalkostnader -2,0 -2,0 -7,8 -7,7

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

Rörelseresultat -2,1 -1,5 -7,2 -6,7

Resultat från finansiella investeringar:

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

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

Öv riga ränteintäkter och liknande intäkter 0,9 1,8 6,4 7,3

Räntekostnader och liknande kostnader -2,3 -3,2 -12,0 -12,8

Resultat från finansiella investeringar -1,4 -1,4 187,5 187,1

Resultat efter finansiella poster -3,5 -2,9 180,3 180,4

Skatt på årets resultat 0,8 0,6 0,1 -                            

Periodens resultat -2,7 -2,2 180,4 180,4

3 mån 3 mån 12 mån rull 12 mån

Moderbolaget, MSEK jan-mar 2015 jan-mar 2014 apr-mar 2015 jan-dec 2014

Periodens resultat -2,7 -2,2 180,4 180,4

Övrigt totalresultat -                            -                            -                            -                            

Totalt result och övrigt totalresultat -2,7 -2,2 180,4 180,4



januari – mars 2015 
 

 

 

15 

 

 

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag (MSEK) 

 

 

  

Moderbolaget, MSEK 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

Tillgångar

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

Omsättningstillgångar 193,3 291,6 298,2

Kassa och bank 19,7 1,9 27,1

Summa tillgångar 1 363,4 1 443,9 1 475,8

Eget kapital och skulder

Eget kapital 1 242,4 1 217,8 1 245,1

Långfristiga skulder 75,7 175,7 175,7

Kortfristiga skulder 45,2 50,4 54,9

Summa skulder och eget kapital 1 363,4 1 443,8 1 475,8

Poster inom linjen

Ställda säkerheter Inga Inga Inga

Ansv arsförbindelser Inga Inga Inga
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Noter, koncernen 
Not 1 Redovisningsprinciper  
Nordnet AB:s (publ) koncernredovisning är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) godkända av 

EU. Denna rapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Vidare följer koncernen lag om årsredovisning i 

kreditinstitut och värdepappersbolag och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:25). Delårsrapporten för moderbolaget har 

utformats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna rapport är de som beskrivits i Nordnets 

årsredovisning för 2014 not 5, avsnittet ”Tillämpade redovisningsprinciper”. För koncernen och moderbolaget har samma 

redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i årsredovisningen 2014. 

Not 2 Allmänna administrationskostnader 

 

Not 3 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 

 

Not 4 Övriga rörelsekostnader 

 

Not 5 Utlåning till allmänheten    
Per den 31 mars avser 407,6 (304,0) 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 6 Finansiella tillgångar och skulder samt deras verkliga värden 

  

  

3 mån 3 mån 12 mån rull 12 mån

MSEK jan-mar 2015 jan-mar 2014 apr-mar 2015 jan-dec 2014

Personalkostnader -81,3 -72,7 -324,8 -316,2

Öv riga administrationskostnader -69,0 -73,3 -270,2 -274,5

-150,3 -146,0 -595,0 -590,7

3 mån 3 mån 12 mån Rull 12 mån

MSEK jan-mar 2015 jan-mar 2014 apr-mar 2015 jan-dec 2014

Av skriv ningar -19,5 -17,4 -73,0 -71,0

-19,5 -17,4 -73,0 -71,0

3 mån 3 mån 12 mån Rull 12 mån

MSEK jan-mar 2015 jan-mar 2014 apr-mar 2015 jan-dec 2014

Marknadsföringskostnader -10,2 -11,0 -37,6 -38,5

Öv riga rörelsekostnader -1,7 -1,1 -6,3 -5,7

-11,9 -12,2 -43,9 -44,2

2015-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2014-03-31 2014-12-31 2014-12-31

MSEK

Redovisat 

värde

Verkligt 

värde

Redovisat 

värde

Verkligt 

värde

Redovisat 

värde

Verkligt 

värde

Finansiella tillgångar

Utlåning till kreditinstitut 745,1 747,7 1 010,4 1 010,3 987,5 987,6

Utlåning till allmänheten 6 545,1 6 545,1 5 989,6 5 989,6 5 785,6 5 785,6

Finansiella tillgångar till v erkligt v ärde* 11,1 11,1 10,6 10,6 8,7 8,7

Finansiella tillgångar som kan säljas 14 933,7 14 933,7 9 379,5 9 379,5 12 094,6 12 094,6

Tillgångar i försäkringsrörelsen 33 924,7 33 924,7 25 419,7 25 419,7 28 868,5 28 868,5

Öv riga tillgångar 3 282,0 3 282,0 1 278,2 1 278,2 1 770,2 1 770,2

Upplupna intäkter 92,4 92,4 117,2 117,2 71,3 71,3

Summa 59 533,9 59 536,6 43 205,1 43 205,0 49 586,3 49 586,5

Finansiella skulder

In- och upplåning från allmänheten 18 472,9 18 472,9 13 442,2 13 442,2 16 500,3 16 500,3

Skulder i försäkringsrörelsen, av seende inv esteringsav tal 33 925,6 33 925,6 25 420,4 25 420,4 28 869,3 28 869,3

Öv riga skulder 5 548,5 5 548,5 2 905,4 2 905,4 2 649,0 2 649,0

Upplupna kostnader 5,3 5,3 9,1 9,1 7,7 7,7

Efterställda skulder 75,7 76,6 175,7 182,1 175,7 178,7

Summa 58 028,0 58 028,9 41 952,9 41 959,3 48 202,1 48 205,1
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Beskrivning av värdering till verkligt värde 

Utlåning till kreditinstitut 

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

kassaflöden där diskonteringsräntan har satts till den aktuella utlåningsränta som tillämpas. Verkligt värde på fordringar som betalas 

på anfordran bedöms vara detsamma som redovisat värde. 

Utlåning till allmänheten 

Verkligt värde 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. 

Tillgångar i försäkringsrörelsen  

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

observerbara marknadsdata. Värderingsmodeller baserade på observerbara marknadsdata används för derivatinstrument och för 

vissa räntebärande värdepapper. 

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

terminskurs som kan tecknas på balansdagen för den återstående kontraktsperioden. Diskontering görs till riskfri ränta baserad på 

statsobligationer. 

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

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

diskonteringsräntan har satts utifrån aktuell marknadsränta. 

Fondandelar som inte bedöms handlas på en aktiv marknad till ett noterat pris värderas till verkligt värde utifrån NAV-kursen (net asset 

value).  

Övriga tillgångar, upplupna intäkter, kortfristiga skulder och upplupna kostnader  

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

reflektera verkligt värde. 

In- och upplåning från allmänheten 

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

den aktuella inlåningsräntan som tillämpas. Verkligt värde på en skuld som är inlösenbar på anfordran tas emellertid inte upp till ett 

lägre belopp än det belopp som ska erläggas vid anfordran, diskonteras från det första datum när betalningen av detta belopp 

skulle kunna krävas. 

Skulder i försäkringsrörelsen  

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

avseende försäkringsavtal som inte klassificeras som en finansiell skuld. 

Efterställda skulder  

Verkligt värde på efterställda skulder har beräknats till aktuellt marknadspris. Då marknaden inte bedöms vara aktiv har innehavet 

placerats i nivå 2 i värderingshierarkin.  
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Beskrivning av värderingsnivåer 

Nivå 1 

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

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

Nivå 2 

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

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, vissa räntebärande värdepapper och likvida medel. 

Nivå 3 

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

 

 

 

2015-03-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

MSEK

Noterat 

marknadspris på 

aktiv marknad

Värderings-

modell baserad 

på observerbar 

marknadsdata

Uppskattningar 

med 

användande av 

värderingsteknik Totalt

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde

Finansiella tillgångar till v erkligt v ärde 11,1 -                            -                            11,1

Finansiella tillgångar som kan säljas 14 933,3 -                            0,3340                   14 933,7

Tillgångar i försäkringsrörelsen 15 681,7 18 242,9                -                            33 924,7

Öv riga tillgångar, v alutaderiv at -                            -                            -                            -                            

Summa 30 626,1 18 242,9               0,3                        48 869,4               

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde

Skulder i försäkringsrörelsen, av seende inv esteringsav tal 15 681,7 18 243,8 -                            33 925,6

Öv riga skulder, v alutaderiv at -                            -                            -                            -                            

Summa 15 681,7 18 243,8 -                            33 925,6

2014-03-31

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 s. inv esteringsav tal 13 441,6 11 978,8 -                            25 420,4

Summa 13 441,6 11 978,8 -                            25 420,4

2014-12-31

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde

Finansiella tillgångar till v erkligt v ärde 8,7 -                            -                            8,7

Finansiella tillgångar som kan säljas 12 094,3 -                            0,3                         12 094,6

Tillgångar i försäkringsrörelsen 13 942,9 14 925,6                -                            28 868,5

Öv riga tillgångar, v alutaderiv at -                            -                            -                            -                            

Summa 26 045,9 14 925,6               0,3                        40 971,8               

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde

Skulder i försäkringsrörelsen, av s. inv esteringsav tal 13 942,9 14 926,4 -                            28 869,3

Summa 13 942,9 14 926,4 -                            28 869,3
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Not 7 Ställda säkerheter 

 

* I beloppet ingår spärrade medel om 72 (61) MSEK. 

För egna skulder ställda säkerheter består av obligationer och andra räntebärande värdepapper, vilka lämnats som säkerhet för 

kunders värdepapperslån och för betalning till clearingorganisationer. Motpart i värdepapperslånetransaktionerna är andra 

kreditinstitut. 

I tillägg till åtagandena specificerade i tabellen ovan fanns vid periodens slut 5 368 (4 839) MSEK i ej utnyttjat kreditutrymme relaterat 

till möjlig belåning av värdepapper. För varje kund begränsas kreditutrymmet av det lägsta beloppet av kreditlimit, vilken sätts 

individuellt per kund av bolaget, och belåningsvärde på innehavda värdepapper. Kreditavtalen kan sägas upp med 60 dagars 

varsel. Belåningsvärde för en aktie kan ändras momentant.  

 

Not 8 Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet och den konsoliderade situationen 

Det finansiella konglomeratet 

 

En kapitalrelation om 14,9% motsvarar en kapitalkvot på 1,86. 

 

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. 

 

Periodens resultat har ej varit föremål för revision och är därmed ej inräknat i kapitalbasen per 2015-03-31.  

MSEK 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

För egna skulder ställda säkerheter

Obligationer och andra räntebärande v ärdepapper* 1 146,5 1 107,2 1 146,8

1 146,5 1 107,2 1 146,8

Ovanstående säkerheter hänför sig till

Depositioner hos kreditinstitut 1 009,8 970,5 497,3

Depositioner hos clearingorganisationer 136,7 136,7 649,5

1 146,5 1 107,2 1 146,8

Ansvarsförbindelser

Förv altade medel för tredje mans räkning (klientmedelskonto) 217,9 159,9 172,7

217,9 159,9 172,7

Åtaganden

Bev iljade men ej utbetalda krediter, blancolån 1 494,2 979,0 1 035,9

1 494,2 979,0 1 035,9

Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet (MSEK) 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

Totalt eget kapital i koncernen 1 857,9 1 710,4 1 751,1

Av går, v inster som ej v arit föremål för rev ision -108,5 -78,1 -                            

Tillkommer förlagslån 45,4 140,6 140,6

Av går krav  på försiktig v ärdering -14,9 -                            -12,1

Av går antagen utdelning föregående år -175,0 -148,8 -175,0

Av går immateriella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar -430,6 -447,6 -434,3

Kapitalbas 1 174,2 1 176,5 1 270,3

Riskexponeringar

Exponering kreditrisk 5 746,4 5 521,4 5 650,2

Exponering marknadsrisk 14,2 10,5 18,1

Exponering operativ  risk 1 676,9 1 888,6 1 888,6

Exponering öv rigt 438,1 420,0 402,7

Totalt exponeringsbelopp 7 875,6 7 840,5 7 959,6

Kapitalrelation 14,9% 15,0% 16,0%
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Den konsoliderade situationen 

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

AB (publ) och Nordnet Bank AB. Den konsoliderade  situationen existerade inte 2014-03-31 varför inga jämförelsesiffror finns.  

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

kapitaltäckning.  

 

 

 

 

 

 

Uppgifter lämnas endast för de buffertkrav som trätt i kraft. 

  

Kapitalkrav för den konsoliderade situationen (MSEK) 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

Totalt eget kapital 1 773,7 -                            1 688,1

Av går, v inster som ej v arit föremål för rev ision -88,0 -                            -                            

Av går krav  på försiktig v ärdering -14,9 -                            -14,9

Av går antagen utdelning föregående år -175,0 -                            -175,0

Av går immateriella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar -402,2 -                            -408,1

Kärnprimärkapital 1 093,6 -                            1 090,0

Tillkommer förlagslån 45,4 -                            140,6

Supplementärkapital 45,4 -                            140,6

Kapitalbas 1 139,0 -                            1 230,6

Riskexponeringar

Exponering kreditrisk enligt schablonmetoden 5 746,4 -                            5 648,3

Exponering marknadsrisk 14,2 -                            12,8

Exponering operativ  risk 1 759,2 -                            1 939,6

Totalt exponeringsbelopp 7 519,8 -                            7 600,6

Kapitalrelation 15,1% -                            16,2%

Kapitalkrav 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

Kreditrisk enligt schablonmetoden 459,7                     -                            451,9

Marknadsrisk 1,1                         -                            1,0

Operativ  risk 140,7                     -                            155,2

Kapitalkrav 601,6                    -                            608,1                    

Kapitalrelationer och buffertar 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

Kärnprimärkapitalrelation, % 14,5% -                            14,3%

Primärkapitalrelation, % 14,5% -                            14,3%

Total kapitalrelation, % 15,1% -                            16,2%

Tillkommande kapitalkrav  enligt Pelare 2 123,0                     -                            75,0                       

Institutsspecifika buffertkrav , % 2,5% -                            2,5%

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

Totalt kapitalkrav  inklusiv e buffertkrav  , % 10,5% -                            10,5%

Kärnprimärkapital tillgängligt för buffertkrav , % 6,5% -                            6,3%

Totalt kapitalkrav  inklusiv e buffertkrav  och Pelare 2, % 12,1% -                            11,5%

Kärnprimärkapital tillgängligt för buffertkrav ,efter tillkommande Pelare 2 krav  % 4,9% -                            5,4%
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Utveckling per kvartal 

 

 

 

  

Koncernen - Utveckling per kvartal, MSEK Q1 15 Q4 14 Q3 14 Q2 14 Q1 14 Q4 13 Q3 13 Q2 13

Räntenetto 110,6 114,2 120,7 123,3 120,4 124,2 119,9 119,5

Prov isionsnetto - ej transaktionsrelaterat 33,3 29,3 28,6 27,8 21,6 21,5 19,1 18,0

Prov isionsnetto -  transaktionsrelaterat 133,7 104,4 81,3 79,9 105,4 89,1 81,3 73,0

Nettoresultat av  finansiella transaktioner 39,1 26,2 21,2 16,5 22,6 20,4 15,0 14,9

Öv riga intäkter 13,1 10,4 9,2 11,3 11,7 8,3 7,9 12,9

Rörelseintäkter 329,8 284,5 260,9 258,6 281,8 263,5 243,2 238,2

Allmänna administrationskostnader -150,3 -151,7 -145,7 -147,3 -146,0 -144,0 -136,8 -132,7

Av skriv ningar -19,5 -15,3 -19,8 -18,5 -17,4 -17,0 -17,1 -16,5

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

Kreditförluster, netto -11,8 -10,5 -10,1 -11,6 -10,8 -8,5 -8,3 -11,5

Kostnader -193,5 -188,9 -185,6 -187,9 -186,4 -180,0 -171,1 -170,3

Rörelseresultat 136,3 95,6 75,3 70,7 95,3 83,6 72,1 67,9

Resultat per aktie före utspädning 0,62 0,46 0,34 0,33 0,45 0,36 0,33 0,31

Kostnadstäckning 101% 95% 97% 95% 95% 97% 95% 97%

Av kastning på eget kapital (årsbasis) 17% 16% 16% 17% 16% 15% 15% 13%

Kapitalrelation, konglomerat 14,9% 16,0% 15,9% 13,5% 15,0% 16,6% 15,8% 15,8%

Nyckeltal per kvartal Q1 15 Q4 14 Q3 14 Q2 14 Q1 14 Q4 13 Q3 13 Q2 13

Antal aktiv a kunder v id periodens slut 449 900 432 600 421 000 413 200 404 100 394 700 384 200 378 700

Antal aktiv a konton v id periodens slut 570 800 544 600 527 700 516 000 501 200 487 800 473 200 464 900

Nettosparande (mdr SEK) 8,2 4,5 5,5 2,5 3,8 0,9 2,0 2,2

Totalt sparkapital (mdr SEK) 193 166 160 155 145 136 127 115

Genomsnittligt sparkapital per aktiv t konto (SEK) 338 700 305 200 303 300 300 400 288 500 278 800 268 300 247 000

Antal av slut 4 907 400 4 061 800 3 229 700 3 217 500 4 133 500 3 676 800 3 283 100 3 074 600

Antal handelsdagar 62 61 66 58 62 62 66 59

Antal av slut per handelsdag 79 200 66 600 48 900 55 500 66 700 59 300 49 700 52 100

Genomsnittligt nettocourtageintäkt per av slut (SEK) 27 26 25 25 26 24 25 24

Antal av slut per aktiv t handelskonto 9,8 8,5 7,0 7,1 9,4 8,6 7,9 7,5

Antal av slut per aktiv t handelskonto per månad 3,3 2,8 2,3 2,4 3,1 2,9 2,6 2,5

Inlåning v id periodens slut, MSEK 24 477,9 21 095,9 19 573,5 19 697,1 17 614,8 16 899,6 16 542,9 15 621,5

Klientmedel v id periodens slut, MSEK 201,7 165,5 139,5 148,3 144,1 136,8 139,5 157,0

Utlåning v id periodens slut, MSEK 6 545,1 5 785,6 6 220,5 5 998,3 5 989,6 5 455,5 5 509,3 5 359,7

Utlåning exklusiv e pantsatta likv ida medel (se not 4) 6 137,5 5 619,6 5 769,9 5 591,2 5 685,7 5 368,3 5 133,5 5 019,5

Utlåning/inlåning. % 27% 27% 32% 30% 34% 32% 33% 34%
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Nyckeltal 

 

 

 

Nyckeltal koncernen 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

Rörelsemarginal i % 41% 34% 31%

Vinstmarginal efter skatt i % 33% 28% 25%

K/I-tal 59% 66% 69%

Av kastning på eget kapital i % 17% 16% 16%

Av kastning på tillgångar % 0,6% 0,6% 0,6%

Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK 0,62 0,45 1,58

Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 0,62 0,45 1,58

Eget kapital per aktie, SEK* 10,60 9,75 9,98

Föreslagen utdelning per aktie/utdelning per aktie -                            -                            1,00

Aktiekurs, SEK 33,00 27,50 28,20

Börsv ärde v id periodens slut, MSEK 5 776 4 813 4 936

Eget kapital, MSEK* 1 854,5 1 706,3 1 747,6

Kapitalbas, MSEK 1 174,2 1 176,5 1 270,3

Kapitalrelation 14,9% 15,0% 16,0%

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

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 175 179 220 175 027 886 175 096 811

Antal utestående aktier v id periodens slut 175 192 705 175 027 886 175 165 735

Inv esteringar i materiella tillgångar, MSEK 1,3 6,0 15,2

Inv esteringar i immateriella tillgångar exkl företagsförv ärv , MSEK 8,1 11,0 40,4

Varav  interna utgifter för utv eckling, MSEK 2,3 2,2 7,4

Antal heltidstjänster v id periodens slut 390 343 385

*Exklusiv e minoritet

Nyckeltal 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

Antal aktiv a kunder 449 900 404 100 432 600

Antal aktiv a konton v id periodens slut 570 800 501 200 544 600

Nettosparande, mdr SEK 8,2 3,8 16,3

Totalt sparkapital v id periodens slut, mdr SEK 193 145 166

Genomsnittligt sparkapital per aktiv t konto v id periodens slut, SEK 338 700 288 500 305 200

Antal av slut för perioden 4 907 400 4 133 500 14 642 500

Antal av slut per handelsdag 79 200 66 700 59 300

Genomsnittligt nettocourtageintäkt per av slut, SEK 27 26 25

Årlig intäkt/sparkapital i genomsnitt, % 0,7% 0,8% 0,7%

Årlig kostnad/sparkapital i genomsnitt, % -0,4% -0,5% -0,5%

Genomsnittlig årlig intäkt per konto, SEK 2 349 2 269 2 099

Genomsnittlig årlig rörelsekostnad per konto, SEK -1 278 -1 399 -1 348

Genomsnittligt årligt resultat per konto SEK 1 071 870 751
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Definitioner 
 

Aktiv kund  
Fysisk eller juridisk person som innehar minst ett 

aktivt konto. 

 

Aktivt konto  
Konto med värde > 0 kr eller kreditengagemang. 

 

Avkastning på tillgångar 
Periodens resultat i förhållande till genomsnittlig 

balansomslutning. 

 

Avkastning på eget kapital  
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt 

eget kapital under perioden. 

 

Avslut 
En registrerad transaktion på börs eller 

marknadsplats. En order medför ibland flera avslut. 

 

Börsvärde 
Antal utestående aktier multiplicerat med 

aktiekursen. 

 

Eget kapital per aktie 
Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid 

periodens utgång. 

 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 
Ett vägt genomsnitt av under året utestående aktier 

samt potentiellt tillkommande aktier i enlighet med 

IAS 33. 

 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 
Ett vägt genomsnitt av under året utestående aktier i 

enlighet med IAS 33. 

 

Inlåning 
Inlåning inklusive inlåningen hänförlig till skulder i 

försäkringsrörelsen. 

 

Kostnadstäckning 
Ej transaktionsrelaterade intäkter i förhållande till 

kostnader. 

 

 

 

 

 

Nettocourtageintäkt 
Provisionsintäkt per avslut efter avdrag för 

provisionskostnader och ej transaktionsrelaterade 

nettoprovisionsintäkter. 

 

Nettocourtage per avslut 
Total nettocourtageintäkt dividerat med totalt antal 

avslut under perioden. 

 

Nettosparande 
Insättningar av likvida medel och värdepapper, med 

avdrag för uttag av likvida medel och värdepapper. 

 

Resultat per aktie före respektive efter 

utspädning 
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt 

antal aktier under perioden före respektive efter 

utspädning. 

 

Rörelsekostnader 
Rörelsens kostnader exklusive kreditförluster och 

nedskrivning av goodwill. 

 

Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i förhållande till rörelseintäkter. 

 

Totalt sparkapital 
Summan av likvida medel och marknadsvärde på 

värdepapper för samtliga aktiva konton. 

 

Utlåning exklusive pantsatta likvida medel 
Utlåning till allmänheten exklusive utlåning i 

så kallade kontokrediter som i sin helhet täcks av 

pantsatta likvida medel på kapitalförsäkringar och 

investeringssparkonton (ISK) där utlåningsräntan på 

krediten motsvaras av inlåningsräntan på de 

pantsatta likvida medlen.    

  

Vinstmarginal 
Periodens resultat i förhållande till rörelseintäkter. 

 

 

 


