
  

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

Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. 

Nordnet AB (publ)är noterat på Nasdaq Stockholm. 

    

 

Juli – september 2015 
 Rörelseintäkterna ökade med 13 procent till 

293,8 MSEK (260,9 MSEK) 

 Periodens resultat efter skatt ökade med  

26 procent till 75,7 MSEK (60,1 MSEK) 

 Resultat per aktie ökade med 26 procent till 

0,43 SEK (0,34 SEK) 

 

Januari – september 2015 
 Rörelseintäkterna ökade med 15 procent till 

923,8 MSEK (801,3 MSEK) 

 Periodens resultat efter skatt ökade med  

37 procent till 269,6 MSEK (196,6 MSEK) 

 Resultat per aktie ökade med 37 procent till 

1,55 SEK (1,12 SEK) 

 

 

 

Höjdpunkter från tredje kvartalet 
 Händelserik period på börsen och hög transaktionsnivå 

 Nöjdast kunder på den danska och finska marknaden 

 Passerar 50 000 kunder i Danmark 

 

Rörelseresultat januari-september 

335,4 (241,4) 
miljoner kronor 

Sparkapital 30 september 

185 (160) 
miljarder kronor 

Aktiva kunder 30 september 

476 000 (421 000) 
stycken 

Nettosparande januari-september 

11,8 (11,8) 
miljarder kronor 

Avslut januari-september 

14 097 700 (10 580 700) 
stycken 

Utlåning* 30 september 

6,6 (5,8) 
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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Vd-Håkan kommenterar kvartalet 
Vi har ett spännande kvartal bakom oss. För oss som arbetar med investeringar och sparande blev perioden 

intensiv med specifika händelser som amerikanska räntespekulationer, frågetecken kring den kinesiska ekonomin, 

utsläppsfusk i Volkswagen och hajp i nordiska biometrikbolag. Händelser som dessa skapar stora svängningar på 

börserna, vilket i kombination med det allmänt höga aktieintresset leder till ett stort antal transaktioner. De affärer 

som gjordes av Nordnets kunder under tredje kvartalet är närmare 50 procent fler än samma period förra året. 

Vi fortsätter hålla hög takt i vår kundanskaffning. Den senaste tremånadersperioden valde 13 500 nordiska 

privatsparare Nordnet som finansiell partner, och vårt kundinflöde är över 70 procent bättre än samma kvartal förra 

året. Danmark är den av våra marknader där vi för närvarande visar kraftigast expansion, och i september 

passerade vi milstolpen 50 000 danska kunder. På nordisk basis närmar vi oss en halv miljon kunder och kan i 

slutet av september räkna in 476 000 nordiska privatsparare som använder sig av Nordnets plattform för sina 

investeringar. Tillväxttakten i kundbasen de senaste tolv månaderna uppgår till 13 procent. För nettosparandet är 

tillväxttakten de senaste tolv månaderna 10 procent. Vår utlåningsverksamhet, såväl värdepappersbelåning som 

privatlån, har visat bra tillväxt sedan årsskiftet. 

Intäkterna för kvartalet uppgår till 294 miljoner, vilket är 13 procent högre än tredje kvartalet förra året. Resultatet 

före skatt är 98 miljoner, vilket är upp 30 procent. Att göra ett bra finansiellt resultat är viktigt, men egentligen bara 

en effekt på hur nöjd du som kund är med oss som bank. Kundnöjdhet är vårt främsta mål och den ledstjärna på 

vilken vi bygger vår tillväxtmodell. Att skapa ambassadörer som rekommenderar oss till andra sparintresserade 

privatpersoner är redan idag vår viktigaste kanal för att rekrytera nya kunder. Jag gläder mig mycket åt att vi under 

kvartalet blivit utnämnd till den mäklare som har nöjdast kunder på den finska marknaden. Undersökningen har 

genomförts av Osakesäästäjien Keskusliitto, motsvarande Aktiespararna i Sverige. I Danmark visar en 

undersökning genomförd av det oberoende analysföretaget YouGov, på beställning av oss, att Nordnet är den 

bank som har nöjdast kunder bland de danska spararna. 

Vi tror att spararvänliga produkter till ett bra pris är viktigt när det gäller kundnöjdhet. Därför sätter vi 

innovation och produktutveckling högt på agendan. I slutet av september fyllde det sociala 

investeringsnätverket Shareville ett år. Tjänsten har fått stort genomslag och har på tolv månader 

passerat 60 000 användare. En förhoppning vi har med Shareville är att den kunskap som delas 

mellan medlemmarna ska hjälpa dem till bättre avkastning. Ett år senare ser vi att Shareville-

medlemmar har en bättre utveckling i sina portföljer än de kunder som inte sparar socialt. 

Naturligtvis är det också viktigt med ett välkänt varumärke. Vi bygger kännedom kring Nordnet 

genom marknadsföring, men främst genom PR. Våra sparekonomer har till uppgift att inspirera 

kring investeringar och driva spararnas frågor i den ekonomiska debatten. Högt på agendan 

står att hitta de kanaler och uttryckssätt som når flest sparare. En växande kanal är streamad 

radio i form av podcasts. Med förebild i svenska Sparpodden startade vi under våren 2015 

norska Pengepodden som snabbt fått hög genomslagskraft. Under kvartal tre har vi lanserat 

Rahapodi i Finland och For pengenes skyld i Danmark och därmed gjort den nordiska 

poddkartan komplett. 

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter på vår verksamhet. Lättast nås jag 

på Twitter under @CEONordnet eller på hakan.nyberg@nordnet.se. 

Håkan Nyberg 
Vd Nordnet 

PS. Inom kort lanserar vi en kundpanel. Håll utkik på vår webbtjänst om du vill vara med 

och påverka utvecklingen av våra tjänster. 
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Verksamheten  

Om Nordnet 

Nordnet är en bank för investeringar och sparande med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det 

började med att vi sänkte kostnaderna och digitaliserade aktiehandeln i mitten av 90-talet, för att privatpersoner 

skulle få bättre kontroll över sina pengar. Och det är så vi fortfarande jobbar. Vi ger våra kunder kunskap, 

inspiration och verktyg för att de ska kunna investera självständigt och få så bra avkastning som möjligt på sina 

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

På Nordnet står vi för transparens. Transparent Banking är vårt sätt att leva och verka. Det syftar till insyn i 

verksamheten, göra expertis tillgänglig, tydlighet i kommunikation om till exempel priser, villkor och produkter samt 

öppenhet gentemot allmänhet och kunder. 

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. 

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

 

Marknaden 

Tredje kvartalet var en tuff period för de nordiska börserna, som samtliga backade under perioden. Tre av fyra 

börser backade mer än tio procent, med Köpenhamnsbörsen som bästa marknad med en nedgång på knappt fem 

procent för OMXC20. Köpenhamnsbörsen är därmed fortfarande klart bästa börs så här långt i år med en uppgång 

på drygt 21 procent. Övriga nordiska börser slutade kvartalet kring nollstrecket för året. 

Många negativa faktorer avlöste varandra under kvartalet och bidrog till den svaga utvecklingen på börserna. 

Tredje kvartalet är också historiskt sett årets svagaste på börsen och de nordiska börserna följde sitt historiska 

mönster. 

Grekland dominerade rubrikerna under inledningen av kvartalet. Börserna backade när ”Grexit” alltmer såg ut som 

ett högst realistiskt scenario, med svårbedömda konsekvenser för ekonomin och finansmarknaderna. Politikerna 

samlade sig i elfte timmen, vilket löste den akuta krisen och gav en återhämtning på börserna under juli månad. 

Lugnet blev dock kortvarigt och Kina tog över som nästa stora orosmoln under augusti månad. Stora nedgångar för 

kinesiska aktier bidrog till rädsla för situationen i världens näst största ekonomi och eventuella spridningseffekter på 

världsekonomin. Det gav breda ras på världens börser och samtliga nordiska index backade under månaden. 

Även september innebar fallande index på samtliga nordiska börser. Händelser som påverkade marknaderna och 

stämningen mot slutet av kvartalet var bland annat den amerikanska centralbankens, Federal Reserve, 

räntebesked och tyska Volkswagens genomklappning på Frankfurtbörsen. Federal Reserve lämnade styrräntan 

oförändrad, vilket förvisso var enligt förväntningarna. Men många såg det här som ett bra tillfälle att höja räntan och 

”få det hela ur världen”. Nu kvarstår väntan och osäkerheten om när höjningarna kommer, vilket inte uppskattas av 

marknaden. 
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Kunder och sparande 

Antalet aktiva kunder hos Nordnet uppgår per den 30 september till 476 000 (421 000), vilket motsvarar en ökning 

med 13 procent sedan ett år tillbaka. Antalet aktiva konton uppgår till 607 000 (527 700), vilket motsvarar en ökning 

med 15 procent jämfört med utgången av september 2014. I genomsnitt har varje kund 1,28 (1,25) konton. 

Våra kunders samlade sparkapital uppgår till 185 (160) mdr SEK, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med 

sista september föregående år. Sparkapitalets ökning kan främst förklaras av ett positivt nettosparande. 

Sparkapitalet fördelar sig med 65,0 (66,0) procent i aktier/derivat/obligationer, 21,2 (22,4) procent i fonder och 13,9 

(11,5) procent i kontanta medel.  

Nettosparandet för januari-september 2015 uppgick till 11,8 (11,8) mdr SEK. Räknat i relation till sparkapitalet per 

sista september 2014, motsvarar nettosparandet de senaste tolv månaderna 10 procent. 

Nordnets kunder gjorde i snitt 75 800 (56 900) avslut per dag under perioden januari-september vilket är en ökning 

med 33 procent jämfört med samma period 2014. Utlåningen exklusive pantsatta likvida medel ökade med  

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

och 4,1 (3,5) mdr SEK är värdepappersbelåning (se not 5). 

Antalet konton inom pension och försäkring uppgick per den 30 september till 103 700 (89 200) vilket är en ökning 

med 16 procent jämfört med samma period 2014. Det samlade sparkapitalet inom denna kategori ökade med 24 

procent och uppgick till 41,6 (33,6) mdr SEK vid utgången av september, av vilka cirka 24,3 (20,8) mdr SEK 

återfinns i kapitalförsäkringar. 

Tabell: Kontoöversikt 

 

 

Tabell: Sparkapital fördelat per kontotyp och investeringstyp 

 

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

Investments & savings 476 500 462 200 447 800 425 800 411 700

v arav  handelskonton 439 500 425 600 411 700 390 400 377 000

v arav  sparkonton 37 000 36 600 36 100 35 400 34 700

Pension 103 700 100 000 96 500 92 100 89 200

v arav  kapitalförsäkringar 45 000 44 300 43 500 42 200 41 700

v arav  tjänstepensioner 18 700 17 400 16 600 15 400 14 800

v arav  öv rig pension 40 000 38 300 36 400 34 500 32 700

Privatlån 26 800 26 300 26 500 26 700 26 800

Totalt 607 000 588 500 570 800 544 600 527 700

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

Investments & savings 143,7 149,0 152,6 131,6 126,4

v arav  handelskonton 141,6 146,8 150,4 129,5 124,4

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

Pension 41,6 42,1 40,8 34,7 33,6

v arav  kapitalförsäkringar 24,3 24,8 24,4 20,7 20,8

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

v arav  öv rig pension 12,0 12,1 11,4 9,7 8,9

Privatlån e/t e/t e/t e/t e/t

Totalt 185,3 191,0 193,3 166,2 160,0

v arav  aktier/deriv at/obligationer 120,4 122,1 125,0 107,7 105,7

v arav  fondkapital 39,3 42,9 45,6 38,6 35,9

v arav  kontanta medel 25,7 26,1 22,8 19,9 18,5

Total 185,3 191,0 193,3 166,2 160,0
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Tabell: Utlåning 

 

 

Intäkter och kostnader 

Januari – september 2015 

Under perioden ökade rörelseintäkterna med 15 procent till 923,8 (801,3) MSEK. Ökningen härleds främst till ett 

ökat provisionsnetto samt ett högre nettoresultat av finansiella transaktioner, varav det senare främst består av 

intäkter relaterade till valutaväxlingar i samband med kunders utlandshandel. Provisionsnettot ökade med 115,4 

MSEK. Räntenettot minskade med 46,4 MSEK vilket framför allt beror på en lägre räntenivå. Det gjordes 14,1 

(10,6) miljoner avslut vilket är en ökning med 33 procent jämfört med samma period föregående år. Nettocourtaget 

per avslut var 25 kronor vid utgången av september, samma nivå som ett år tidigare. Rörelsens kostnader före 

kreditförluster ökade med 6 procent och uppgick till -556,8 (-527,5) MSEK jämfört med januari-september 2014. 

Orsaken till kostnadsökningen är bland annat satsningar i IT, produktutveckling och tjänstepensionssatsningen i 

Sverige. 

 

Rörelseresultatet ökade med 39 procent till 335,4 (241,4) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 36 (30) procent. 

Periodens resultat efter skatt ökade med 37 procent till 269,6 (196,6) MSEK vilket ger en vinstmarginal på 29 (25) 

procent. Resultat per aktie ökade med 37 procent till 1,54 (1,12) SEK. 

 

Rörelseintäkterna exklusive transaktionsrelaterat provisionsnetto ökade med 7 procent jämfört med föregående år. 

Kostnadstäckningen, det vill säga rörelseintäkterna exklusive transaktionsrelaterat provisionsnetto i förhållande till 

rörelsekostnaderna, uppgick till 97 (95) procent.  

 

Juli – september 2015 
Under kvartalet ökade rörelseintäkterna med 13 procent till 293,8 (260,9) MSEK. Ökningen härleds främst till ett 

ökat provisionsnetto samt ett högre nettoresultat av finansiella transaktioner, varav det senare främst består av 

intäkter relaterade till valutaväxlingar i samband med kunders utlandshandel. Provisionsnettot ökade med 38,0 

MSEK. Räntenettot minskade med 19,5 MSEK vilket framför allt beror på en lägre räntenivå. Det gjordes 4,8 (3,2) 

miljoner avslut vilket är en ökning med 49 procent jämfört med det tredje kvartalet föregående år. Nettocourtaget 

per avslut var 23 kronor under kvartalet, jämfört med 25 kronor under samma kvartal 2014. Rörelsens kostnader 

före kreditförluster ökade med 7 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till -187,9 (-175,5) 

MSEK. Orsaken till kostnadsökningen är bland annat satsningar i IT, produktutveckling och 

tjänstepensionssatsningen i Sverige. 

 

Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 97,9 (75,3) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 33 (29) procent. 

Periodens resultat efter skatt ökade med 26 procent till 75,7 (60,1) MSEK vilket ger en vinstmarginal på 26 (23) 

procent. Resultat per aktie ökade med 26 procent till 0,43 (0,34) SEK.  

 

Rörelseintäkterna exklusive transaktionsrelaterat provisionsnetto för kvartalet ökade med 1 procent jämfört med 

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

provisionsnetto i förhållande till rörelsekostnaderna, uppgick till 93 (97) procent. 

 

  

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

Värdepappersbelåning exklusiv e pantsatta 

likv ida medel, se not 5
4,1 3,8 3,8 3,3 3,5

Priv atlån 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3

Total 6,6 6,2 6,1 5,6 5,8
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Utvecklingen på våra marknader  

Sverige 

Nordnet Sverige hade 234 000 (217 300) aktiva kunder vid utgången av september. Det motsvarar en ökning med 

8 procent den senaste tolvmånadersperioden. Nettosparandet för perioden januari-september uppgick till 0,6 (6,7) 

mdr SEK. Anledningen till det lägre nettosparandet är i huvudsak den minskning av samarbetet med Söderberg & 

Partners som tidigare kommunicerats. Av deras kunders kapital har totalt 5,3 miljarder flyttats ut från Nordnet under 

perioden. Räknat i relation till sparkapitalet per sista september 2014, motsvarar nettosparandet de senaste tolv 

månaderna 3 procent. Antalet avslut bland Nordnets svenska kunder ökade med 38 procent jämfört med perioden 

januari-september 2014. 

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

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

kunder inom denna produkt till 26 800, vilket är samma nivå som föregående år. Utlåningsvolymen var 2,5 (2,3) 

mdr SEK med en medelränta på cirka 9,7 procent. Sedan årsskiftet har utlåningsvolymen i privatlån till Nordnets 

kunder ökat med 7 procent. Privatlån bidrar med 33 (32) procent av rörelseresultatet i Sverige under perioden 

januari-september. 

PR är en viktig beståndsdel i arbetet att öka kännedomen om Nordnet. Under det tredje kvartalet började Joakim 

Bornold, närmast från Nasdaq Stockholm, som ny talesperson och sparekonom på Nordnet. I rollen som 

sparekonom driver Joakim spararnas frågor och inspirerar till bra investeringar och ett smartare sparande. 

Sparekonomen deltar i den mediala debatten kring investeringar och ekonomi, bevakar spararnas intressen och är 

talesperson för sparfrågor i kontakt med media, politiker och partners. Vår podcast Sparpodden blev under 

sensommaren nominerad till det välrenommerade Stora Radiopriset i kategorin ”Årets podd”. 

Norge 

Den norska verksamheten visar stark tillväxt under årets första nio månader. Rörelsemarginalen har ökat till 20 (2) 

procent under perioden januari-september 2015. Intäkterna ökade med 19 procent, främst relaterat till ökade 

provisionsintäkter. Kostnaderna minskade med 3 procent jämfört med januari-september 2014. Per den sista 

september 2015 uppgick antalet aktiva kunder till 68 600 (60 200). Under den senaste tolvmånadersperioden 

motsvarar det en ökning med 14 procent. Nettosparandet för perioden januari-september uppgick till 3,1 (1,1) mdr 

SEK. Räknat i relation till sparkapitalet per den sista september 2014, motsvarar nettosparandet de senaste tolv 

månaderna 27 procent. Antalet avslut bland Nordnets norska kunder ökade med 17 procent jämfört med perioden 

januari-september förra året. 

En tydlig trend bland de norska spararna är det ökande intresset för handel med utländska aktier. Intresset kan 

förklaras av den norska aktiemarknadens svaga utveckling, till stor del beroende av det fallande oljepriset, samt att 

Nordnets kunder enkelt kan inspireras av nordiska sparare via investeringsnätverket Shareville. 

Den norska styrräntan sänktes under det tredje kvartalet, vilket resulterade i att vi sänkte räntan på Nordnet 

Superlånet, som därmed fortsatt är Norges billigaste lån i alla kategorier.  

Danmark 

Den danska verksamheten gör det bästa kvartalet i Nordnets historia mätt i intäkter och resultat. Intäkterna under 

perioden januari-september ökade med 51 procent och kostnaderna ökade med 13 procent. Kostnadsökningen 

beror på ökade kostnader för personal samt ökade centrala kostnader. Rörelsemarginalen uppgick till 44 (24) 

procent. Ökning förklaras av starkt kundinflöde och ökad handel bland våra danska sparare.  

Att ha nöjda kunder är en framgångsfaktor för tillväxt. Enligt en undersökning genomförd av analysföretaget 

YouGov, på uppdrag av Nordnet, är vi den bank i Danmark som får högst betyg när det kommer till pris, 

handelstjänster och inspiration för investeringar. Resultatet av undersökningen visar även att Nordnet är den bank 

högst andel av de danska privatpersonerna skulle välja när man ska starta ett sparande. Per den sista september 

har Nordnet 50 500 (36 300) aktiva kunder, vilket är en ökning med 39 procent de senaste tolv månaderna. 
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Nettosparandet för perioden januari-september var 7,5 (3,7) mdr SEK. Räknat i relation till sparkapitalet per den 

sista september 2014, motsvarar nettosparandet de senaste tolv månaderna 45 procent. Under perioden januari-

september ökade antalet avslut med 52 procent jämfört med motsvarande period förra året. 

Vi har under det tredje kvartalet satt ännu en podcast på finanskartan. Den danska podcasten ”For pengenes skyld” 

(på svenska ”För pengarnas skull”) ger svar på privatpersoners frågor som rör investeringar och sparande och 

agendan sätts av våra lyssnare. 

Finland 

Rörelsemarginalen har ökat till 27 (11) procent under perioden januari-september 2015. Ökningen avser i huvudsak 

högre provisionsintäkter relaterade till aktiehandel. Vid utgången av september hade vi 122 900 (107 200) aktiva 

finska kunder, vilket motsvarar en ökning med 15 procent jämfört med sista september 2014. Nettosparandet för 

perioden januari-september uppgick till 0,6 (0,3) mdr SEK. Räknat i relation till sparkapitalet per den sista 

september 2014, motsvarar nettosparandet de senaste tolv månaderna 2 procent. Under perioden januari-

september ökade antalet avslut med 18 procent jämfört med samma period föregående år. 

I en undersökning genomförd av Osakesäästäjien Keskusliitto, motsvarande Aktiespararna i Sverige, rankas 

Nordnet högst av de aktörer som erbjuder tjänster för sparande och investeringar. Medlemmarna gav Nordnet 

högst betyg inom ett flertal kategorier, bland annat kundnöjdhet och kvalitet. 

Nordnet banar väg för nya inspirationskällor till investeringar, och lanserade under kvartalet Finlands första 

bankpodcast, Rahapodi. Lyssnarna sätter agendan för podcasten, och ställer via sociala medier frågor om 

ekonomi, sparande och investeringar. 

 

Tabell: Resultat per land 

 

  

Finansiell ställning 

Nordnet har två typer av utlåning: utlåning med värdepapper som säkerhet samt privatlån. 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. 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Rörelsens intäkter 515,4 489,0 113,8 95,5 150,7 99,8 144,0 117,1 923,8 801,3

Rörelsens kostnader -275,5 -254,2 -91,6 -94,0 -84,5 -75,0 -105,2 -104,2 -556,8 -527,4

Resultat före kreditförluster 239,9 234,7 22,2 1,5 66,2 24,8 38,8 12,9 367,0 273,9

Kreditförluster -32,1 -32,2 0,2 0,1 0,4 -0,4 -0,1 0,0 -31,6 -32,5

Rörelseresultat 207,8 202,5 22,4 1,6 66,5 24,4 38,7 12,8 335,4 241,4

Rörelsemarginal 40% 41% 20% 2% 44% 24% 27% 11% 36% 30%

Antal aktiv a kunder 234 000 217 300 68 600 60 200 50 500 36 300 122 900 107 200 476 000 421 000

Antal aktiv a konton 315 900 285 000 82 400 70 300 65 900 47 200 142 800 125 200 607 000 527 700

Nettosparande (mdr SEK) 0,6 6,7 3,1 1,1 7,5 3,7 0,6 0,3 11,8 11,8

Sparkapital (mdr SEK) 97,9 88,8 17,8 16,1 31,0 19,6 38,7 35,5 185,3 160,0

Antal av slut 6 718 900 4 864 300 1 809 800 1 540 900 2 873 300 1 886 200 2 695 700 2 289 300 14 097 700 10 580 700

Januari-september
Sverige Norge Danmark Finland Koncernen
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Nordnets inlåningsöverskott placeras i huvudsak i säkerställda obligationer, statspapper, Sveriges Riksbank samt i 

det nordiska banksystemet. 

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av september till 538,0 (929,6) MSEK, varav spärrade medel till 86 

(91) MSEK. Dessutom hålls räntebärande placeringar till verkligt värde om 14 448,5 (10 992,4) MSEK. Koncernens 

eget kapital exklusive minoritet uppgick till 1 816,2 (1 676,0) MSEK, inklusive minoritet uppgick eget kapital till 

1 820,1 (1 680,0) MSEK. Det egna kapitalet exklusive minoritet fördelar sig på 175 027 886 aktier à 10,38 (9,58) 

SEK per aktie, inklusive minoritet 10,40 (9,60) SEK per aktie. 

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

1 237,7 (1 186,5) MSEK och totalt exponeringsbelopp är 7 533,1 (7 457,8) MSEK. Kapitalrelationen uppgick vid 

utgången av perioden till 16,4 procent jämfört med 15,9 procent vid samma tidpunkt föregående år. 

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

MSEK löstes i februari 2015 och lånet om 75 MSEK återköptes i september 2015.  
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Övrigt 

Moderbolaget 

Moderbolaget är ett holdingbolag. Rörelseintäkterna för januari-september 2015 uppgick till 6,4 (5,8) MSEK och 

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

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

perioden januari-september uppgick till -11,3 (-9,2) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 64,2 (11,7) 

MSEK och eget kapital uppgick till 1 068,1 (1 064,2) MSEK. 

Anställda 

Antalet heltidstjänster uppgick per den 30 september 2015 till 420 (373). I antalet heltidstjänster inkluderas 

visstidsanställda, men ej föräldraledig eller tjänstledig personal. Medeltalet anställda uppgick under perioden 

januari-september till 384 (347). 

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 tredje 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). Nordnet har 

samarbetsavtal med E. Öhman J:or Fonder AB. Sedan 2014 har avtal ingåtts om förvaltning av Nordnets avgiftsfria 

indexfonder, Superfonderna, med E. Öhman J:or Fonder AB. 

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. För vidare 

information se not 6 i årsredovisningen för 2014.  

Aktien 

Aktiekursen för Nordnet var 31,30 kronor vid rapportperiodens utgång, vilket är en uppgång med 11,0 procent 

sedan årsskiftet. OMXSPI-index steg samtidigt med 0,4 procent under samma period.  

Prestationsrelaterade aktieprogram  

I enlighet med beslut på årsstämmorna den 24 april 2013, 23 april 2014 och 23 april 2015 har Nordnet inrättat tre 

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 2015 

”Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015” avser det långsiktiga prestationsrelaterade aktieincitamentsprogram som 

det fattades beslut om den 23 april 2015 omfattar ca 40 personer inklusive verkställande direktören.   
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Anställda som deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 

procent av bruttoersättningen för köp av aktier på Nasdaq Stockholm under en 12-månadersperiod från det att 

programmet implementerats. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för 

investeringen och anställningen inom Nordnetkoncernen förelegat under hela denna treårsperiod, kommer den 

anställde tilldelas ett motsvarande antal aktier vederlagsfritt. Utöver denna tilldelning kommer ovanstående 

nyckelpersoner att erbjudas ytterligare tilldelning av matchningsaktier baserat på följande villkor: 

Villkoren för tilldelning av prestationsaktier baseras på resultatet av tre, av varandra oberoende, mål som väger lika 

tungt och med hänsyn tagen till riskjusterad prestation på individuell- och teamnivå samt utvärdering av ett antal 

beteendevariabler kopplade till Nordnetkoncernens värdegrunder. 

 Upp till en tredjedel av den maximala tilldelningen utfaller om den årliga tillväxten (compound annual 

growth rate, CAGR) i antal aktiva kunder (kunder med saldo >0 SEK) mellan räkenskapsåret 2014 och 

räkenskapsåret 2017 är mellan 5 och 20 procent. Prestationsmatchning börjar vid tröskelnivån 5 procent 

CAGR och ökar linjärt till fullt utfall av denna tredjedel vid 20 procents CAGR.  

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

nettosparande i relation till sparkapitalet vid årets början mellan räkenskapsåret 2014 och räkenskapsåret 

2017 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 årliga tillväxten (compound annual 

growth rate, CAGR) i resultat per aktie mellan räkenskapsåret 2014 och räkenskapsåret 2017 är mellan 0 

och 15 procent. Prestationsmatchning börjar vid tröskelnivån 0 procent CAGR och ökar linjärt till fullt utfall 

av denna tredjedel vid 15 procents CAGR. 

Innan antalet prestationsaktier som ska matchas slutligen bestäms, ska 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, ska den reducera antalet 

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

utfallet bli noll. Ytterligare begränsningar såvitt avser tilldelning, malus- och återkrav etc. finns angivna i Bolagets 

vid var tid gällande ersättningspolicy.  

För ytterligare information om prestationsrelaterade aktieprogram 2013 och 2014, vänligen se not 12 i 

Årsredovisning 2014.  

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 digital 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 helhetsengagemang. 

Den ökande medvetenheten hos spararna leder ofta till att man väljer aktörer som Nordnet med transparenta och 

prisvärda erbjudanden inom ett definierat område. 

Nordnets vision är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden och vi ser goda möjligheter 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 investeringar och sparande 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. 
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Kommande kalenderhändelser 

Bokslutskommuniké 2015 29 januari 2016 

Delårsrapport januari – mars 2016 21 april 2016 

Årsstämma 2016 21 april 2016 

Delårsrapport januari-juni 2016 19 juli 2016 

  

  

Presentation för investerare, analytiker och media 

Vd Håkan Nyberg och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 20 oktober 

2015 klockan 10:00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online. 

Nummer för deltagande på telefon: +46 8 566 426 62 (Sverige) eller + 44 203 428 14 02 (UK). 

Följ presentationen på http://financialhearings.nu/151020/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 20 oktober 2015 klockan 08:30 (CET). 

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten för perioden januari – september 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 varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 

Bromma den 20 oktober 2015 

 

Håkan Nyberg  

Verkställande direktör 

 

För ytterligare information kontakta: 

VD Håkan Nyberg, + 46 703 97 09 04, hakan.nyberg@nordnet.se 

CFO Jacob Kaplan, +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

http://financialhearings.nu/151020/nordnet/
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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Revisors granskningsrapport 
Nordnet AB (publ), org.nr 556249-1687  

 

 

 

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

Nordnet AB (publ) per 30 september 2015 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är 

styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i 

enlighet med IAS 34, lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och årsredovisningslagen. Vårt 

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

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 

Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning 

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

redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En 

översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.  

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

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

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

slutsats grundad på en revision har. 

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

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

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

årsredovisningslagen. 

 

Bromma den 20 oktober 2015 

 

Ernst & Young AB  

 

 

 

Peter Strandh  

Auktoriserad revisor 
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Finansiella rapporter 

 

Koncernens resultaträkning (MSEK) 

 

Se även tabell ”Resultat per land” under avsnitt ”Utvecklingen på våra marknader”. 

 

Koncernens rapport över totalresultat (MSEK) 

 

          3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån rull 12 mån

Koncernen, MSEK Not jul-sep 2015 jul-sep 2014 jan-sep 2015 jan-sep 2014 aug-sep 2015 jan-dec 2014

Ränteintäkter 109,8 133,5 343,1 403,3 468,6 528,8

Räntekostnader -8,6 -12,8 -25,2 -39,0 -36,4 -50,2

Prov isionsintäkter 209,7 160,1 665,2 498,1 859,4 692,3

Prov isionskostnader -61,8 -50,3 -205,2 -153,6 -265,8 -214,1

Nettoresultat av  finansiella transaktioner 34,4 21,2 108,2 60,3 134,4 86,4

Öv riga rörelseintäkter 10,3 9,2 37,7 32,2 48,1 42,6

Summa rörelseintäkter 293,8 260,9 923,8 801,3 1 208,3 1 085,8

Allmänna administrationskostnader 2 -159,5 -145,7 -466,7 -439,0 -618,4 -590,7

Av - och nedskriv ningar av  materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 3 -20,1 -19,8 -59,4 -55,7 -74,7 -71,0

Öv riga rörelsekostnader 4 -8,2 -10,0 -30,7 -32,7 -42,0 -44,1

Summa kostnader före kreditförluster -187,9 -175,5 -556,8 -527,4 -735,1 -705,8

Resultat före kreditförluster 105,9 85,4 367,0 273,9 473,2 380,1

Kreditförluster, netto -8,0 -10,1 -31,6 -32,5 -42,1 -43,1

Rörelseresultat 97,9 75,3 335,4 241,4 431,1 337,0

Skatt på årets resultat -22,1 -15,1 -65,8 -44,8 -81,3 -60,3

Periodens resultat 75,7 60,1 269,6 196,6 349,8 276,6

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 75,8                60,4 270,6              197,6 351,0 278,0

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

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

Resultat per aktie före utspädning 0,43 0,34 1,55 1,12 2,00 1,58

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 175 390 333 175 027 886 175 386 484 175 027 886 175 455 409 175 096 811

Resultat per aktie efter utspädning 0,43 0,34 1,54 1,12 2,00 1,58

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån rull 12 mån

Koncernen, MSEK jul-sep 2015 jul-sep 2014 jan-sep 2015 jan-sep 2014 aug-sep 2015 jan-dec 2014

Periodens resultat 75,7 60,1 269,6 196,6 349,8 276,6

Poster som skall återföras till resultatet

Värdeförändringar av  tillgångar som kan säljas -12,8 2,8 -32,3 5,9 -44,0 -5,8

Skatt på v ärdeförändringar av  tillgångar som kan säljas 2,8 -0,6 7,1 -1,3 9,7 1,3

Omräkning av  utländsk v erksamhet -3,2 0,2 -9,5 2,2 -10,9 0,8

Övrigt totalresultat -13,2 2,4 -34,7 6,8 -45,2 -3,7

Totalt result och övrigt totalresultat 62,6 62,5 234,9 203,4 304,6 272,9

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 62,6 62,8 235,9 204,4 306,0 274,3

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

 

 

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

 

  

Koncernen, MSEK Not 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

Tillgångar

Utlåning till kreditinstitut 538,0 929,6 987,5

Utlåning till allmänheten 5 7 255,6 6 220,5 5 785,6

Finansiella tillgångar till v erkligt v ärde 12,9 62,5 8,7

Finansiella tillgångar som kan säljas 14 448,5 10 992,4 12 094,6

Finansiella tillgångar som hålls till förfall 3 381,7 -                            -                            

Tillgångar i försäkringsrörelsen 33 965,1 28 339,0 28 868,5

Immateriella anläggningstillgångar 405,6 437,5 434,3

Materiella anläggningstillgångar 28,6 32,7 32,3

Aktuella skattefordringar 77,8                       46,4 -                            

Öv riga tillgångar 6 3 124,5 2 795,1 1 770,3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 160,8 207,7 144,7

Summa tillgångar 63 399,1 50 063,6 50 126,5

Skulder

In- och upplåning från allmänheten 20 113,3 14 901,2 16 500,3

Skulder i försäkringsrörelsen 33 966,1 28 339,8 28 869,3

Öv riga skulder 6 7 279,2 4 782,6 2 660,4

Aktuella skatteskulder 69,8                       10,0                       13,7

Uppskjutna skatteskulder 49,1 56,3 51,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 101,5 117,9 104,9

Efterställda skulder -                            175,7 175,7

Summa skulder 61 579,0 48 383,6 48 375,3

Eget kapital

Aktiekapital 175,0 175,0 175,0

Öv rigt tillskjutet kapital 471,3 471,3 471,3

Andra reserv er -88,3 -54,3 -64,8

Intjänade v instmedel inklusiv e periodens resultat 1 258,1 1 084,1 1 166,1

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 1 816,2 1 676,0 1 747,6

Innehav  utan bestämmande inflytande 3,9 3,9                         3,5                         

Totalt eget kapital 1 820,1 1 680,0 1 751,1

Summa skulder och eget kapital 63 399,1 50 063,6 50 126,5

Koncernen, MSEK 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

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

Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare 270,6 197,6 278,0

Öv rigt totalresultat -34,7 6,8 -3,7

Öv rigt - -                            1,1                         

Utdelning -174,1 -148,8 -148,8

Aktiesparprogram 8,1 -                            -                            

Innehav  utan bestämmande inflytande -1,0 -1,0 -0,8

Utgående eget kapital 1 820,1 1 680,0 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 9 mån 9 mån 12 mån rull 12 mån

Koncernen,  MSEK jul-sep 2015 jul-sep 2014 jan-sep 2015 jan-sep 2014aug-sep 2015 jan-dec 2014

Den löpande verksamheten

61,6 46,4 308,5 273,0 456,1 420,6

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -105,2 -625,8 5 391,3 3 311,5 6 343,5 4 263,7

Kassaflöde från den löpande v erksamheten -43,5 -579,4 5 699,8 3 584,5 6 799,6 4 684,3

Investeringsverksamheten

-8,9 -20,2 -30,4 -68,8 -17,2 -55,6

Nettoinv esteringar i finansiella instrument 67,2 475,5 -5 765,4 -3 404,4 -6 821,2 -4 460,2

Kassaflöde från inv esteringsv erksamheten 58,3 455,3 -5 795,8 -3 473,3 -6 838,4 -4 515,8

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsv erksamheten -75,7 -                     -349,8 -148,8 -349,8 -148,8

Periodens kassaflöde -61,0 -124,2 -445,9 -37,6 -388,5 19,7

Likvida medel vid periodens början 602,0 1 055,0 987,5 967,6 929,6 967,6

Kursdifferens i likv ida medel -3,1 -1,2 -3,6 -0,3 -3,1 0,2

Likvida medel vid periodens slut 538,0 929,6 538,0 929,6 538,0 987,5

Kassaflöde från den löpande v erksamheten före förändringar 

av  rörelsekapital

Förv ärv  och av yttringar av  immateriella och materiella 

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån rull 12 mån

Moderbolaget, MSEK jul-sep 2015 jul-sep 2014 jan-sep 2015 jan-sep 2014 aug-sep 2015 jan-dec 2014

Nettoomsättning 2,0 1,9 6,4 5,8 8,4 7,9

Summa rörelseintäkter 2,0 1,9 6,4 5,8 8,4 7,9

Öv riga externa kostnader -1,9 -2,0 -5,2 -4,3 -6,6 -5,7

Personalkostnader -3,1 -1,8 -7,4 -5,8 -9,4 -7,7

Öv riga rörelsekostnader -0,3 -0,3 -1,0 -0,8 -1,3 -1,1

Rörelseresultat -3,3 -2,2 -7,2 -5,1 -8,8 -6,6

Resultat från finansiella investeringar:

Resultat från andelar i koncernföretag -                      -                      -                      -                      186,0 186,0

Öv riga ränteintäkter och liknande intäkter -                      1,8 0,9 5,4 2,8 7,3

Räntekostnader och liknande kostnader -1,3 -3,2 -5,0 -9,5 -8,3 -12,7

Resultat från finansiella investeringar -1,3 -1,3 -4,1 -4,1 180,5 180,5

Resultat efter finansiella poster -4,7 -3,5 -11,3 -9,2 171,7 173,9

Skatt på årets resultat 0,7 0,9 2,0                  2,2                  -0,1 -                      

Periodens resultat -4,0 -2,7 -9,3 -7,0 171,6 173,9

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån rull 12 mån

Moderbolaget, MSEK jul-sep 2015 jul-sep 2014 jan-sep 2015 jan-sep 2014 aug-sep 2015 jan-dec 2014

Periodens resultat -4,0 -2,7 -9,3 -7,0 171,6 173,9

Övrigt totalresultat -                      -                     -                      -                     -                      -                     

Totalt result och övrigt totalresultat -4,0 -2,7 -9,3 -7,0 171,6 173,9
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag (MSEK) 

 

 

  

Moderbolaget, MSEK 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 1 173,4 1 150,4 1 150,4

Omsättningstillgångar 9,3 128,6 298,2

Kassa och bank 64,2 11,7 27,1

Summa tillgångar 1 246,9 1 290,7 1 475,8

Eget kapital och skulder

Eget kapital 1 068,1 1 064,2 1 245,1

Långfristiga skulder -                            175,7 175,7

Kortfristiga skulder 178,8 50,7 54,9

Summa skulder och eget kapital 1 247,0 1 290,7 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, med undantag från tillgångar som hålls till förfall 

vilket infördes under 2015. Redovisningen av dessa tillgångar följer samma redovisningsprinciper som nämns ovan.   

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 30 september avser 673,4 (450,6) 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  privatlån.   

   

       

Not 6 Finansiella tillgångar och skulder samt deras verkliga värden 

  

  

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån rull 12 mån

MSEK jul-sep 2015 jul-sep 2014 jan-sep 2015 jan-sep 2014 aug-sep 2015 jan-dec 2014

Personalkostnader -87,9 -77,9 -253,5 -234,0 -335,8 -316,2

Öv riga administrationskostnader -71,7 -67,8 -213,2 -205,1 -282,6 -274,5

-159,5 -145,7 -466,7 -439,0 -618,4 -590,7

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån Rull 12 mån

MSEK jul-sep 2015 jul-sep 2014 jan-sep 2015 jan-sep 2014 aug-sep 2015 jan-dec 2014

Av skriv ningar -20,1 -19,8 -59,4 -55,7 -74,7 -71,0

-20,1 -19,8 -59,4 -55,7 -74,7 -71,0

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån Rull 12 mån

MSEK jul-sep 2015 jul-sep 2014 jan-sep 2015 jan-sep 2014 aug-sep 2015 jan-dec 2014

Marknadsföringskostnader -6,2 -8,9 -24,9 -29,2 -34,2 -38,5

Öv riga rörelsekostnader -2,0 -1,1 -5,7 -3,6 -7,9 -5,7

-8,2 -10,0 -30,7 -32,7 -42,1 -44,2

2015-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2014-09-30 2014-12-31 2014-12-31

MSEK

Redovisat 

värde

Verkligt 

värde

Redovisat 

värde

Verkligt 

värde

Redovisat 

värde

Verkligt 

värde

Finansiella tillgångar

Utlåning till kreditinstitut 538,0 538,3 929,6 929,9 987,5 987,6

Utlåning till allmänheten 7 255,6 7 255,6 6 220,5 6 220,5 5 785,6 5 785,6

Finansiella tillgångar till v erkligt v ärde* 12,9 12,9 62,5 62,5 8,7 8,7

Finansiella tillgångar som kan säljas 14 448,5 14 448,5 10 992,4 10 992,4 12 094,6 12 094,6

Tillgångar i försäkringsrörelsen 33 965,1 33 965,1 28 339,0 28 339,0 28 868,5 28 868,5

Öv riga tillgångar 3 061,5 3 061,5 2 680,7 2 680,7 1 770,2 1 770,2

Upplupna intäkter 74,7 74,7 85,7 85,7 71,3 71,3

Summa 59 356,5 59 356,8 49 310,5 49 310,7 49 586,3 49 586,5

Finansiella skulder

In- och upplåning från allmänheten 20 113,3 20 113,3 14 901,2 14 901,2 16 500,3 16 500,3

Skulder i försäkringsrörelsen, av seende inv esteringsav tal 33 966,1 33 966,1 28 339,8 28 339,8 28 869,3 28 869,3

Öv riga skulder 7 271,1 7 271,1 4 781,1 4 781,1 2 649,0 2 649,0

Upplupna kostnader 6,2 6,2 21,4 21,4 7,7 7,7

Efterställda skulder - - 175,7 179,6 175,7 178,7

Summa 61 356,8 61 356,8 48 219,3 48 223,1 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. 

Finansiella instrument och 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. 

 

 

 

 

 

  

2015-09-30 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 12,9 -                           -                           12,9

Finansiella tillgångar som kan säljas 14 448,2 -                           0,3                       14 448,5

Tillgångar i försäkringsrörelsen 15 295,7 18 669,4              -                           33 965,1

Summa 29 756,9 18 669,4              0,3                       48 426,6              

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde

Skulder i försäkringsrörelsen, av seende inv esteringsav tal 15 296,2 18 669,9 -                           33 966,1

Summa 15 296,2 18 669,9 -                           33 966,1

2014-09-30

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde

Finansiella tillgångar till v erkligt v ärde 62,2 -                           0,3                       62,5

Finansiella tillgångar som kan säljas 10 992,4 -                           -                           10 992,4

Tillgångar i försäkringsrörelsen 13 941,9 14 397,1              -                           28 339,0

Summa 24 996,5 14 397,1              0,3                       39 393,9              

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde

Skulder i försäkringsrörelsen, av s. inv esteringsav tal 13 941,9 14 397,9 -                           28 339,8

Summa 13 941,9 14 397,9 -                           28 339,8

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

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 86 (91) MSEK. 

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

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

kreditinstitut.     

    

I tillägg till åtagandena specificerade i tabellen ovan fanns vid periodens slut 5 489 (4 905) 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 16,4% motsvarar en kapitalkvot på 2,05. 

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.    

  

MSEK 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

För egna skulder ställda säkerheter

Obligationer och andra räntebärande v ärdepapper* 1 633,4 1 608,0 1 146,8

1 633,4 1 608,0 1 146,8

Ovanstående säkerheter hänför sig till

Depositioner hos kreditinstitut 1 374,6 1 376,5 497,3

Depositioner hos clearingorganisationer 258,8 231,5 649,5

1 633,4 1 608,0 1 146,8

Ansvarsförbindelser

Förv altade medel för tredje mans räkning (klientmedelskonto) 253,0 146,1 172,7

253,0 146,1 172,7

Åtaganden

Bev iljade men ej utbetalda krediter, blancolån 1 712,9 1 067,5 1 035,9

1 712,9 1 067,5 1 035,9

MSEK 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

Totalt eget kapital i koncernen 1 820,1 1 680,0 1 751,1

Av går, v inster som ej v arit föremål för rev ision -                            -196,6 -                            

Tillkommer förlagslån -                            140,6 140,6

Av går krav  på försiktig v ärdering -14,5 -                            -12,1

Av går förutsebar utdelning innev arande år -162,4 -                            -175,0

Av går immateriella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar -405,6 -437,5 -434,3

Kapitalbas 1 237,7 1 186,5 1 270,3

Riskexponeringar

Exponering kreditrisk 5 414,3 5 113,3 5 650,2

Exponering marknadsrisk 14,6 38,6 18,1

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

Exponering öv rigt 427,4 417,3 402,7

Totalt exponeringsbelopp 7 533,1 7 457,8 7 959,6

Kapitalrelation 16,4% 15,9% 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. Kapitalkrav som redovisas i denna not avser Pelare 1 samt tillkommande Pelare 2 -kapital. Detta 

enligt rådande regelverk för kapitaltäckningen. 

    

 
 

  

 
 

 
 

 

  

MSEK 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

Totalt eget kapital 1 715,7 1 568,6                 1 688,1

Av går, v inster som ej v arit föremål för rev ision -                            -283,8 -                            

Av går krav  på försiktig v ärdering -14,5 -                            -12,1

Av går förutsebar utdelning innev arande år -133,7 -                            -175,0

Av går immateriella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar -380,6 -335,6 -408,1

Kärnprimärkapital 1 187,0 949,2                    1 092,9

Tillkommer förlagslån -                            140,6                    140,6

Supplementärkapital -                           140,6                    140,6

Kapitalbas 1 187,0 1 089,8                 1 233,5

Riskexponeringar

Exponering kreditrisk enligt schablonmetoden 5 414,3 5 144,8                 5 648,3

Exponering marknadsrisk 14,6 33,4                      12,8

Exponering operativ  risk 1 759,2 2 112,1                 1 939,6

Totalt exponeringsbelopp 7 188,1 7 290,3                 7 600,6

Kapitalrelation 16,5% 14,9% 16,2%

Kapitalkrav 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

Kreditrisk enligt schablonmetoden 433,1 411,6                    451,9

Marknadsrisk 1,2 2,7                        1,0

Operativ  risk 140,7                    169,0                    155,2

Kapitalkrav Pelare 1 575,0                    583,2                    608,1                    

Kapitalkrav Pelare 2 95,0 74,0                      123,0                    

Totalt kapitalkrav 670,0 657,2 731,1                    

Kapitalrelationer och buffertar 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

Kärnprimärkapitalrelation, % 16,5% 13,0% 14,4%

Primärkapitalrelation, % 16,5% 13,0% 14,4%

Total kapitalrelation, % 16,5% 14,9% 16,2%

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

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

Kontracykliskt buffertkrav  % 0,5% 0,0% 0,0%

Totalt kapitalkrav  inklusiv e buffertkrav , % 12,3% 11,5% 12,1%

Kärnprimärkapital tillgängligt för buffertkrav  % 7,2% 4,0% 4,8%
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Utveckling per kvartal 

 

* Nettosparandet under perioden januari-september 2015 inkluderar en flytt av 5,3 miljarder till Söderberg & Partners. Läs mer under 

Utvecklingen på våra marknader, Sverige.  

 

 

 

 

 

 

Koncernen, MSEK Q3 15 Q2 15 Q1 15 Q4 14 Q3 14 Q2 14 Q1 14 Q4 13

Räntenetto 101,2 106,2 110,6 114,2 120,7 123,3 120,4 124,2

Prov isionsnetto - ej transaktionsrelaterat 36,0 37,2 33,3 29,3 28,6 27,8 21,6 21,5

Prov isionsnetto -  transaktionsrelaterat 111,9 107,8 133,7 104,4 81,3 79,9 105,4 89,1

Nettoresultat av  finansiella transaktioner 34,4 34,7 39,1 26,2 21,2 16,5 22,6 20,4

Öv riga intäkter 10,3 14,3 13,1 10,4 9,2 11,3 11,7 8,3

Rörelseintäkter 293,8 300,2 329,8 284,5 260,9 258,6 281,8 263,5

Allmänna administrationskostnader -159,5 -156,9 -150,3 -151,7 -145,7 -147,3 -146,0 -144,0

Av skriv ningar -20,1 -19,8 -19,5 -15,3 -19,8 -18,5 -17,4 -17,0

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

Kreditförluster, netto -8,0 -11,8 -11,8 -10,5 -10,1 -11,6 -10,8 -8,5

Kostnader -195,9 -198,9 -193,5 -188,9 -185,6 -187,9 -186,4 -180,0

Rörelseresultat 97,9 101,2 136,3 95,6 75,3 70,7 95,3 83,6

Resultat per aktie före utspädning 0,43 0,49 0,62 0,46 0,34 0,33 0,45 0,36

Kostnadstäckning 93% 97% 101% 95% 97% 95% 95% 97%

Av kastning på eget kapital (årsbasis) 20% 19% 17% 16% 16% 17% 16% 15%

Kapitalrelation, konglomerat 16,4% 14,6% 14,9% 16,0% 15,9% 13,5% 15,0% 16,6%

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

Antal aktiv a kunder v id periodens slut 476 000 462 500 449 900 432 600 421 000 413 200 404 100 394 700

Antal aktiv a konton v id periodens slut 607 000 588 500 570 800 544 600 527 700 516 000 501 200 487 800

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

Totalt sparkapital (mdr SEK) 185 191 193 166 160 155 145 136

Genomsnittligt sparkapital per aktiv t konto (SEK) 305 300 324 600 338 700 305 200 303 300 300 400 288 500 278 800

Antal av slut 4 798 800 4 391 500 4 907 400 4 061 800 3 229 700 3 217 500 4 133 500 3 676 800

Antal handelsdagar 66 58 62 61 66 58 62 62

Antal av slut per handelsdag 72 700 75 700 79 200 66 600 48 900 55 500 66 700 59 300

Genomsnittligt nettocourtageintäkt per av slut (SEK) 23 25 27 26 25 25 26 24

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

Antal av slut per aktiv t handelskonto per månad 3,0 2,8 3,3 2,8 2,3 2,4 3,1 2,9

Inlåning v id periodens slut, MSEK 26 449,5 24 260,3 24 477,9 21 095,9 19 573,5 19 697,1 17 614,8 16 899,6

Klientmedel v id periodens slut, MSEK 238,7 223,8 201,7 165,5 139,5 148,3 144,1 136,8

Utlåning v id periodens slut, MSEK 7 255,6 6 747,7 6 545,1 5 785,6 6 220,5 5 998,3 5 989,6 5 455,5

Utlåning exkl pantsatta likv ida medel (se not 5) 6 582,2 6 192,1 6 137,5 5 619,6 5 769,9 5 591,2 5 685,7 5 368,3

Utlåning/inlåning % 27% 28% 27% 27% 32% 30% 34% 32%
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Nyckeltal 

 

 

 

Nyckeltal koncernen 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

Rörelsemarginal i % 36% 30% 31%

Vinstmarginal i % 29% 25% 25%

K/I-tal 64% 70% 69%

Av kastning på eget kapital i % 20% 16% 16%

Av kastning på tillgångar i % 0,5% 0,4% 0,6%

Resultat efter skatt per aktie före utspädning, SEK 1,55 1,12 1,58

Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 1,54 1,12 1,58

Eget kapital per aktie, SEK* 10,38 9,58 9,98

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

Aktiekurs, SEK 31,30 27,50 28,20

Börsv ärde v id periodens slut, MSEK 5 478 4 813 4 936

Eget kapital, MSEK* 1 816,2 1 676,0 1 747,6

Kapitalbas, MSEK 1 237,7 1 186,5 1 270,3

Kapitalrelation 16,4% 15,9% 16,0%

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

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 175 386 484 175 027 886 175 096 811

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

Inv esteringar i materiella tillgångar, MSEK 6,9 11,5 15,2

Inv esteringar i immateriella tillgångar exkl företagsförv ärv , MSEK 23,5 28,7 40,4

Varav  interna utgifter för utv eckling, MSEK 6,3 5,4 7,4

Antal heltidstjänster v id periodens slut 420 373 385

*Exklusiv e minoritet

Nyckeltal 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

Antal aktiv a kunder 476 000 421 000 432 600

Antal aktiv a konton v id periodens slut 607 000 527 700 544 600

Nettosparande, mdr SEK 11,8 11,8 16,3

Totalt sparkapital v id periodens slut, mdr SEK 185 160 166

Genomsnittligt sparkapital per aktiv t konto v id periodens slut, SEK 305 300 303 300 305 200

Antal av slut för perioden 14 097 700 10 580 700 14 642 500

Antal av slut per handelsdag 75 800 56 900 59 300

Genomsnittligt nettocourtageintäkt per av slut, SEK 25 25 25

Årlig intäkt/sparkapital i genomsnitt, % 0,6% 0,7% 0,7%

Genomsnittlig årlig intäkt per konto, SEK 2 116 2 095 2 099

Genomsnittlig årlig rörelsekostnad per konto, SEK -1 253 -1 363 -1 348

Genomsnittligt årligt resultat per konto SEK 863 732 751
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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. 

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.

 

 

 

 


