
 
 

 

Landshypoteks delårsbokslut jan – sept 2013 i korthet 

 

 Rörelseresultatet för de första tre kvartalen 2013 uppgick till 251,8 MSEK, vilket är en förbättring 

med 34,7 MSEK jämfört med samma period 2012. Resultatförbättringen förklaras främst av att 

räntenettot är 51,7 MSEK bättre än föregående år och att nettoresultatet av finansiella 

transaktioner är 41,3 MSEK högre. Resultatförbättringen reduceras av att kostnaderna ökar med 

31,4 MSEK och av att redovisade kreditförluster netto är 22,3 MSEK högre än föregående år.  

 

 Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 237,2 (243,8) 

MSEK, en försämring med –6,6 MSEK jämfört med föregående år. 

 

 Räntenettot för de första tre kvartalen 2013 uppgick till 482,0 MSEK. Räntenettots storlek avgörs 

av utlåningsvolym, marginalen mellan upp- och utlåningsränta samt avkastningen som erhålls på 

det egna kapitalet. Ökningen av räntenettot förklaras av ökad utlåning och av att marginalen 

mellan upp- och utlåningsräntor förbättrats.  

 

 Kostnaderna för de första tre kvartalen 2013 uppgick till –202,8 (–171,4) MSEK. 

Kostnadsökningen med 31,4 MSEK förklaras huvudsakligen av att kostnader för personal, 

marknadsföring samt köpta tjänster i samband med införande av ett nytt affärssystem ökat jämfört 

med de tre första kvartalen 2012. 

 

 Utlåningen har ökat med 1,7 miljarder SEK under de tre första kvartalen 2013. 

Ökningen motsvarar en utlåningstillväxt på 2,9 procent vilket ska jämföras med 4,9 procent under 

de första tre kvartalen 2012. Inlåningen uppgick per 30 september 2013 till 1 751 (1 338) MSEK. 

 

 Kreditförluster netto uppgick under årets tre första kvartal till –34,9 (–12,5) MSEK. Konstaterade 

förluster uppgick till –26,3 (–4,1) MSEK. Reserveringar för befarade kreditförluster uppgick till –

25,3 (–15,2) MSEK. Återvinningar på tidigare konstaterade förluster och återförda reserveringar 

uppgick till 16,9 (6,8) MSEK.  

 

Under de första tre kvartalen 2013 har ett antal av de kreditengagemang som reserverades under 

2012 avvecklats. De konstaterade kreditförlusterna har därmed stigit. Ökningen av reserverade 

krediter kan hänföras till ett fåtal enskilda engagemang. Sett ur ett portföljperspektiv är 

kreditförlusterna låga. Andelen osäkra fordringar har stigit från en låg nivå. För enskilda kunder 

har likviditeten varit pressad, vilket för dessa påverkat återbetalningsförmågan negativt. 

 

 Kapitaltäckningsgraden uppgick till 29,8 (35,7) procent, utan hänsyn till övergångsregler kopplade 

till Basel 1. Kapitaltäckningsgraden inklusive övergångsregler uppgick till 9,5 procent.  

 

 Under året har säkerställda obligationer emitterats till ett värde av cirka 14,7 miljarder SEK. 

Därutöver har seniora obligationer till ett värde av cirka 2,0 miljarder SEK emitterats. Under 

samma period har obligationer till ett värde av cirka 15,1 miljarder SEK förfallit och köpts 

tillbaka, varav cirka 13,7 miljarder SEK säkerställda obligationer. Landshypotek har lyckats väl i 

sin finansieringsverksamhet och efterfrågan på Landshypoteks obligationer har varit god. 

 


