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Delårsrapport för andra kvartalet 2016 

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet: 
 

"Trots låg tillväxt och turbulenta finansmarknader står sig intäkterna bra. Kringförsäljningen är oförändrad 

jämfört med för ett år sedan. Marginalpressen i räntenettot planar ut och vi förutspår nu en vändpunkt med 

en förbättringstrend från och med andra halvåret 2016. Kostnaderna utvecklas enligt plan och 

kreditkvaliteten förblir solid.  

 

En viktig milstolpe nåddes i början av juni när vi lanserade den första produkten på vår kärnbankplattform, 

mindre än sex månader efter installeringen av modellbanken. Även om många utmaningar återstår kan vi 

börja rapportera framsteg i vårt förenklingsprogram och i våra regelefterlevnadsrutiner, och vi fortsätter att 

stärka vårt arbete med bekämpning av penningtvätt. Denna omvandling av banken syftar till att göra oss till 

den bank våra kunder vill att vi ska vara." 

(För ytterligare vd-kommentarer, se sidan 2).  

Andra kvartalet 2016 jämfört med första kvartalet 2016 (andra 
kvartalet 2016 jämfört med andra kvartalet 2015)1 

 

 Intäkter
1
 5 % (-5 %, -3 % i lokala valutor)  

 Kostnader 2 % (2 %, 3 % i lokala valutor) 

 Rörelseresultat
1
 7 % (-13 %, -12 % i lokala valutor) 

 Kärnprimärkapitalrelation var 16,8 % upp från 16,7 procent (upp 80 punkter från 16,0 %) 

 K/I-tal
1
 50 %, ner från 51 % (upp 3 %-enheter från 47 %) 

 Kreditförlustrelation 15 punkter, upp från 13 punkter (upp 3 punkter från 12 punkter) 

 Avkastning på eget kapital
1
 11,4 %, upp från 10,3 % (ner 1,7 %-enheter från 13,1 %) 

 Resultat per aktie efter utspädning 0,25 euro, jämfört med 0,19 euro 
(0,25 euro jämfört med 0,24 euro) 

 

 

 
 

 

För ytterligare information: 

Casper von Koskull, vd och koncernchef, 010 157 1020 Torsten Hagen Jørgensen, Group COO, +45 5547 2200 

Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 072 235 05 15 Emma Rheborg, chef för Group External Communications, 073 380 2263 

  

Nordea är en av Europas tio största universalbanker mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder, 30 000 

medarbetare och 600 kontor. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq 

Copenhagen. Vi har en bred expertis som erbjuder ett omfattande utbud av produkter, tjänster och lösningar inom 

bank, kapitalförvaltning och försäkring. I Nordea bygger vi förtroendefulla relationer genom vårt starka engagemang i 

både kunder och samhälle.  

 

www.nordea.com 
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Vd har ordet 
 

Delårsrapport för andra kvartalet 2016 

Affärsklimatet var relativt stabilt större delen av kvartalet, 

men perioden slutade i turbulens på grund av resultatet av 

den brittiska folkomröstningen om EU. Tillväxten förblir 

dämpad på våra hemmamarknader, Sverige undantaget.  

 

Räntenettot har under många år varit under hård press på 

grund av sjunkande räntor och låg volymtillväxt, och 

minskade med 8 procent jämfört med samma kvartal 2015. 

Jämfört med förra kvartalet steg dock räntenettot något, 

och inför andra halvåret 2016 ser vi utsikter till en 

förbättrad trend, för första gången sedan 2012.  

 

Kringförsäljningen står sig bra och är i stort sett oförändrad 

jämfört med andra kvartalet 2015. Det förvaltade kapitalet 

uppgick till rekordhöga 300,2 md euro. Kundaktiviteten på 

finansmarknaderna stod sig bra under kvartalet, och 

nettoresultat av poster till verkligt värde steg med 5 procent 

trots att fallande räntor och ökade riskpremier ledde till en 

justering till verkligt värde med en negativ effekt på 54 mn 

euro, att jämföra med en positiv effekt på 44 mn euro för 

samma period 2015. 

 

Kostnaderna är under strikt kontroll och steg med 3 procent 

i lokala valutor jämfört med andra kvartalet 2015. K/I-talet 

steg till 50 procent, att jämföra med 47 procent under andra 

kvartalet 2015. Vi räknar med att kostnaderna stiger med 

3 procent i lokala valutor i år, och att de blir i stort sett 

oförändrade 2016-2018. 

 

Kreditförlusterna uppgick till 127 mn euro eller 15 punkter. 

Som förväntat har kreditförlustavsättningarna inom 

segmentet olja och offshore ökat, medan kreditkvaliteten i 

övrigt är stabil eller har förbättrats. Vi räknar med något 

högre kreditförlustavsättningar under andra halvåret än 

under första halvåret. För helåret räknar vi med en nivå 

nära det 10-åriga genomsnittet på 16 punkter. 

 

Kärnprimärkapitalrelationen (CET 1) steg med 10 punkter 

till 16,8 procent jämfört med föregående kvartal. Det 

preliminära resultatet av översyns- och utvärderings-

processen för 2016 är att CET 1-kravet kommer att ligga 

på cirka 17 procent vid årsskiftet, exklusive en buffert. Det 

är Nordeas bedömning att vi kommer att uppfylla detta 

krav, inklusive en buffert på 50-150 punkter. 

 

Sedan den 1 juli är Retail Banking uppdelat i två nya 

affärsområden, Personal Banking och Commercial & 

Business Banking. Uppdelningen gör att vi kan fokusera 

ännu mer på att ge våra kunder bra service. 

 

Affärsverksamheten och operativa trender 

Nordea genomförde sin första Start-up Accelerator i 

höstas. I år expanderar vi konceptet och genomför 

Nordens största Fintech Accelerator tillsammans med en 

av världens största aktörer inom globala IT-tjänster, Tata 

Consultancy Services. 

 

Wholesale Banking var nummer ett på aktiekapitalmark-

naderna, tack vare ett antal stora börsintroduktioner och 

transaktioner, bland annat SSAB:s nyemission och Dong 

Energys börsnotering, den hittills största i världen under 

2016. 

 

Nordeas fonder noterade det högsta nettoinflödet i Europa 

under de första fem månaderna 2016. Under andra 

kvartalet uppgick nettoinflödet till 5,8 md euro eller 

8 procent av förvaltat kapital på årsbasis. 

 

Satsningar på förenkling och regelefterlevnad gör 

framsteg 

Nordeas högsta prioriteringar är att bli bäst på 

regelefterlevnad samt att förenkla banken. 

 

I början av juni lanserade vi vår första produkt på 

kärnbankplattformen. Vi gjorde detta mindre än sex 

månader efter att ha installerat modellbanken. Produkten 

är ett fasträntekonto, åtkomligt dygnet runt och helt 

digitaliserat, som erbjuds till Nordeamedarbetare i Finland. 

 

Alla inkommande och utgående SEPA Interbankbetal-

ningar för Baltikum och nordiska länder utanför 

euroområdet lades i juni in i vår Global Payment Engine. 

Näst i tur står SEPA Interbankbetalningar i Finland. 

 

Den 17 maj godkände Finansinspektionen planerna att slå 

samman de norska, danska och finska dotterbankerna med 

NBAB. Vi avser att fullfölja fusionsplanen i början av januari 

2017. Förändringarna i den legala strukturen förutsätter 

bland annat godkännande av berörda myndigheter och 

tillfredsställande resultat från diskussionerna med de lokala 

myndigheterna. 

 

Vi har avsatt betydande resurser för att förbättra vår 

kapacitet inom regelefterlevnad och förebyggande av 

ekonomisk brottslighet. Vi har rekryterat specialister i 

världsklass till nyckelposter för att driva på förändringen, 

skapat koncernomfattande upplägg för kritiska processer 

och inrättat ett separat program för bekämpning av 

ekonomisk brottslighet (FCCP). Vi har 850 heltidsanställda 

som arbetar med känn-din-kund, screening för sanktioner 

och transaktionsövervakning. Målet är att öka antalet 

anställda till cirka 1 150 i slutet av året. 

 

I mitten av april inledde Nordeas vd en intern utredning för 

att utvärdera om affärsaktiviteterna i vår private banking-

verksamhet är i linje med interna policyer såväl som 

externa skatteregler och regler för bekämpning av 

penningtvätt. Utredningen omfattade Panama-relaterade 

offshorebolag i Nordea Bank S.A. i Luxembourg (NBSA) 

samt Nordic Private Banking. De viktigaste slutsatserna 

från utredningen presenteras i ett separat 

pressmeddelande som Nordea publicerar idag. 

 

Även om många utmaningar återstår kan vi börja 

rapportera framsteg i vårt förenklingsprogram och våra 

regelefterlevnadsrutiner, och genomförandet av den plan 

för att förbättra bekämpningen av penningtvätt som vi lade 

fast förra våren fortskrider som förväntat. Omvandlingen av 

banken har som enda syfte: att göra oss till den bank våra 

kunder vill att vi ska vara. 

 

Casper von Koskull, vd och koncernchef 
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Världsekonomin och finansmarknaden  

 

Vid utgången av andra kvartalet 2016 försämrades 

tillväxtförutsättningarna för världsekonomin. I de mogna 

ekonomierna pressas återhämtningen av svagare 

arbetsmarknader medan tillväxtmarknaderna fortsätter att 

tampas med trögare världshandeln, svagare konjunktur för 

tillverkningsindustrin och lägre investeringar. Tillväxten i 

Europa fortsatte visserligen stadigt uppåt, men förtroendet 

för ekonomin försvagades efter Storbritanniens EU-val. 

Finansmarknaden reagerade negativt på valutgången, som 

innebär att Storbritannien lämnar EU. Investerarna flydde 

till säkra värdepapper och statsräntorna sjönk kraftigt. 

Under andra kvartalet inledde ECB sitt utökade program 

med stödköp av statsobligationer och nya stödlån, samt 

stödköp av företagsobligationer. I USA var hushållens 

konsumtion stabil, men ekonomin visade tecken på 

avmattning med låg tillväxt och en svagare arbetsmarknad. 

De försämrade globala tillväxtförutsättningarna fick Federal 

Reserve att lämna sin styrränta oförändrad under andra 

kvartalet. I Kina sjönk inköpschefsindexen i 

tillverkningsindustrin och investeringarna minskade. Ränte- 

och aktiemarknaden fick en stark inledning på kvartalet, 

men kring mitten av april dämpades optimismen och 

intresset för tryggare ränteplaceringar ökade igen. De 

europeiska aktiebörserna sjönk med 4,7 procent och de 

amerikanska börserna steg med 1,9 procent under 

kvartalet. Den tyska och amerikanska 10-åriga statsräntan 

backade med drygt 30 punkter och den tyska 10-årsräntan 

sjönk till sin lägsta nivå någonsin och ligger nu på minus. 

Euron sjönk med 2,4 procent gentemot dollarn till 1,11.  

 

Danmark 

Den danska ekonomin växte med 0,7 procent under första 

kvartalet 2016. Den relativt starka tillväxten under kvartalet 

berodde dock på en nedjustering av statistiken för andra 

halvåret 2015 som resulterade i en teknisk lågkonjunktur. 

De framåtblickande indikatorerna för andra kvartalet pekar 

på en avmattning i tillväxten. Bostadspriserna började stiga 

efter en nedgång i slutet av förra året. Priset på ett 

enfamiljshus ligger nu på den högsta nivån sedan 

sensommaren 2008 och bostadsrättspriserna ligger cirka 

5 procent över den höga noteringen 2006. Den danska 

centralbanken lämnade sin styrränta oförändrad under 

andra kvartalet. Under maj och juni ingrep centralbanken 

på valutamarknaden för att förhindra kursfall för danska 

kronan. Den danska börsen steg med 1,0 procent och den 

danska 10-årsräntan sjönk med 35 punkter till 

0,07 procent. Skillnaden mot den tyska 10-årsräntan 

minskade med 6 punkter. 

 

Finland 

Finlands ekonomi har varit starkare än väntat de senaste 

kvartalen. Utgångspunkten för andra kvartalet och resten 

av 2016 är därmed mer positiv än väntat. De ekonomiska 

utsikterna har emellertid inte förbättrats. Statistiken för 

utrikeshandeln, tillverkningsindustrin och orderingången 

var svagare än väntat och det tyder på att det fortfarande 

finns hinder i vägen för en bred ekonomisk uppgång. 

Inrikeshandeln såg bättre ut med stark privatkonsumtion. 

Efterfrågan på tjänster och kapitalvaror, i synnerhet bilar, 

var stark. Men köpkraften ökar långsamt, det finns 

utmaningar på arbetsmarknaden och hushållen har lågt 

förtroende för ekonomin. Dessa faktorer talar inte för någon 

stark konsumtionsökning. Det finns dock tydliga tecken på 

en uppgång på bostadsmarknaden eftersom antalet nya 

bolån och bostadspriserna har börjat öka något igen. Den 

finska börsen backade med 1,2 procent och den finska 10-

årsräntan sjönk med 30 punkter till 0,14 procent. 

 

Norge 

Enligt officiell norsk statistik låg tillväxten kvar strax över 

nollstrecket för fastlandsekonomin under första kvartalet, 

precis som under andra halvåret 2015. Den norska 

centralbankens regionala enkät och 

arbetsmarknadsstatistiken tyder på att det är 

prisnedgången på olja som pressar ekonomin. 

Arbetslösheten minskade under andra kvartalet efter en 

stabilisering under första kvartalet. Detaljhandelsstatistiken 

var svag, men mot slutet av andra kvartalet stärktes den 

något. Bostadspriserna fortsatte att stiga under andra 

kvartalet, men uppgången var ojämn. Priserna i Oslo med 

omnejd ökade kraftigt medan områden med starkare 

koppling till oljeindustrin fick en svag utveckling. Den 

underliggande inflationen minskade med 0,2 procent under 

kvartalet, men var fortfarande hög, runt 3 procent, på 

årsbasis tack vare den rekordsvaga norska kronan. Norges 

Bank lämnade sin styrränta oförändrad men signalerade att 

det kan bli aktuellt med räntesänkningar senare under året. 

Den norska börsen steg med 4,7 procent under andra 

kvartalet och oljepriset steg med cirka 25 procent. Den 10-

åriga statsräntan sjönk med 20 punkter till 0,99 procent. 

Den norska kronan stärktes med 2 procent i 

handelsviktade termer. 

 

Sverige 

Den svenska ekonomin var fortsatt stark under andra 

kvartalet. BNP steg med 4,2 procent under första kvartalet 

2016 och underliggande data visar att den inhemska 

konsumtionen ökade kraftigt medan det går fortsatt trögt för 

exportsektorn. Dessa trender ser ut att ha fortsatt under 

andra kvartalet 2016. Arbetsmarknaden fortsatte att 

förbättras med sjunkande arbetslöshet. 

Konsumentprisinflationen låg kvar under 2-procentsmålet 

men inflationsförväntningarna steg mot målet. Riksbanken 

lät styrräntan ligga kvar på -0,50 procent i april, men 

förlängde stödköpen av statsobligationer till andra halvåret 

2016. Stödköpen utökades och omfattar nu även 

indexobligationer. Den svenska börsen backade med 

3 procent och den svenska 10-årsräntan sjönk med 

54 punkter till 0,25 procent. Den svenska handelsviktade 

valutakursen försvagades något under andra kvartalet.  
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Koncernens resultat och 
utveckling 

 
Andra kvartalet 2016 
 

 
 

 

Räntenetto 
 
Räntenettot ökade med 1 procent i lokala valutor, justerat 

för avvecklingsavgifter som steg med 19 mn euro jämfört 

med förra kvartalet. Räntenettot ökade med 1 procent i de 

tre affärsområdena, men minskade från en hög nivå under 

förra kvartalet i Group Corporate Centre. 

Utlåningsmarginalerna steg, medan inlåningsmarginalerna 

minskade något. 
 

Räntenettot i Retail Banking steg med 1 procent i lokala 

valutor, främst till följd av en ökning i Norge (7 procent) 

och Baltikum (6 procent) samt i Sverige (2 procent).  

 

Räntenettot i Wholesale Banking minskade med 5 procent 

i lokala valutor, främst till följd av minskad utlåning i 

Shipping, Offshore & Oil Services (-5 procent) och 

Banking Ryssland (-6 procent). 

 

Räntenettot i Wealth Management ökade med 2 mn euro 

till 28 mn euro under kvartalet. 

 

Räntenettot i Group Corporate Centre minskade med 

4 procent till 125 mn euro, jämfört med den höga nivån 

131 mn euro under förra kvartalet. 

 
Utlåning 

Exklusive omvända repor ökade utlåningen till allmänheten 

med 1 procent jämfört med förra kvartalet. Jämfört med 

andra kvartalet 2015 ökade utlåningen med 2 procent. I 

lokala valutor var den genomsnittliga utlåningen i 

affärsområdena i stort sett oförändrad jämfört med förra 

kvartalet. Jämfört med andra kvartalet 2015 ökade den 

med 2 procent. Ökningen var något större i Sverige och 

Norge. 

 
Inlåning 

Exklusive repor ökade inlåningen från allmänheten med 

4 procent i lokala valutor jämfört med förra kvartalet. 

Jämfört med andra kvartalet 2015 minskade den med 

5 procent. I lokala valutor minskade den genomsnittliga 

inlåningen i affärsområdena med 1 procent jämfört med 

förra kvartalet. Jämfört med fjärde kvartalet 2015 ökade 

den med 2 procent. 
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Avgifts- och provisionsnetto 
Avgifts- och provisionsnettot ökade med 4 procent i lokala 

valutor från förra kvartalet.  

 

Sparande- och placeringsprovisioner 

Avgifts- och provisionsnettot från sparande och placeringar 

uppgick till 489 mn euro, en ökning med 7 procent i lokala 

valutor från förra kvartalet. Förvaltat kapital ökade till 

300,2 md euro från 290,9 md euro under förra kvartalet. 

Nettoinflödet uppgick till 5,8 md euro, vilket motsvarar 

8 procent av förvaltat kapital på årsbasis. 

Resultatbaserade ersättningar uppgick till 0 mn euro 

jämfört med 13 mn euro under förra kvartalet. Courtage- 

och corporate finance-avgifterna ökade under kvartalet till 

följd av en stark trend på kapitalmarknaderna (aktier och 

obligationer). 
 
Betalnings-, kort- och låneprovisioner 

Avgifts- och provisionsintäkterna från utlåningen uppgick till 

175 mn euro, vilket motsvarar en minskning med 2 procent 

i lokala valutor. Avgifts- och provisionsintäkterna från 

betalningar och kort ökade med 2 procent.

 

 

Nettoresultat av poster till verkligt värde 
Nettoresultat av poster till verkligt värde ökade från 332 mn 

euro under förra kvartalet till 405 mn euro (+22 procent). 

Lägre räntor och högre ränteskillnader innebar att 

justeringar till verkligt värde sänkte nettoresultatet med 

54 mn euro. Förra månaden minskade justeringar till 

verkligt värde nettoresultatet med 93 mn euro. 
 
Kapitalmarknadsintäkter från kunder i Wholesale Banking, 
Retail Banking och Private Banking 

Nettoresultat av poster till verkligt värde från den 

kunddrivna handeln på kapitalmarknaden ökade med 

15 procent från förra kvartalet till 221 mn euro. 

 
Life & Pensions 

Nettoresultat av poster till verkligt värde i 

livförsäkringsverksamheten minskade med 26 mn euro till 

60 mn euro. Förra kvartalet ökade nettoresultatet med 

18 mn euro då samtliga medel från det danska 

reserveringskontot intäktsfördes.  
 
Wholesale Banking övrigt 

Nettoresultat av poster till verkligt värde inom Wholesale 

Banking övrigt, det vill säga intäkter från riskhanteringen i 

kundtransaktioner, ökade med 44 mn euro till 80 mn euro. 

Justeringar till verkligt värde minskade nettoresultatet med 

50 mn euro, jämfört med en negativ effekt på 86 mn euro 

under förra kvartalet. 

 
Koncernfunktioner, övriga och elimineringar 

Nettoresultat av poster till verkligt värde i Group Corporate 

Centre ökade från 25 mn euro till 46 mn euro till följd av 

stark utveckling i likviditetsreserven.  
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Resultatandelar i intresseföretag 
Intäkterna från resultatandelar i intresseföretag uppgick till 

101 mn euro, jämfört med 9 mn euro under förra kvartalet. 

Vinsten från Visa Inc:s förvärv av Visa Europe uppgick till 

93 mn euro efter skatt. 

 

Övriga rörelseintäkter 
Övriga rörelseintäkter uppgick till 74 mn euro, jämfört med 
14 mn euro under förra kvartalet. Vinsten från Visa Inc:s 
förvärv av Visa Europe uppgick till 58 mn euro efter skatt. 

 

Rörelseintäkter 
Exklusive engångsposter ökade rörelseintäkterna med 
4 procent i lokala valutor och med 5 procent euro från förra 
kvartalet till 2 405 mn euro.
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Kostnader 
Under andra kvartalet uppgick kostnaderna till 1 206 mn 

euro, en ökning med 2 procent från förra kvartalet och en 

ökning med 3 procent jämfört med andra kvartalet 2015 i 

lokala valutor. 

 

Personalkostnaderna ökade med 2 procent från förra 

kvartalet i lokala valutor. Under andra kvartalet uppgick 

avsättningar för prestationsbaserade löner till 85 mn euro, 

jämfört med 58 mn euro under förra kvartalet. 

 

Övriga kostnader ökade med 2 procent i lokala valutor och 

avskrivningarna ökade med 3 procent från förra kvartalet. 

 

I slutet av andra kvartalet uppgick antalet anställda 

(omräknat till heltidstjänster) till 30 996, en ökning med 

597 anställda jämfört med förra kvartalet. Jämfört med 

andra kvartalet i fjol ökade antalet anställda med 1 277 

eller 4 procent. Ökningen jämfört med andra kvartalet 2015 

beror främst på satsningen på regelefterlevnad och 

ersättning av externa konsulter med anställda inom IT.  

 

Kostnader för koncernprojekt som belastar 

resultaträkningen uppgick till 62 mn euro, jämfört med 

29 mn euro under förra kvartalet. Vidare aktiverades 

kostnader om 56 mn euro jämfört med 33 mn euro under 

förra kvartalet.  

 

Exklusive engångsposter uppgick K/I-talet till 50 procent, 

en nedgång från 51 procent under förra kvartalet.  
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Kreditförluster 
Kreditkvaliteten var fortsatt god och kreditförlusterna 

uppgick till 127 mn euro eller 15 punkter under andra 

kvartalet 2016, jämfört med 111 mn euro eller 13 punkter 

under förra kvartalet. Individuella förluster för några få 

kunder, huvudsak i olje- och offshorebranschen samt 

ökade gruppvisa avsättningar i samma bransch stod för 

huvuddelen av kreditförlusterna under andra kvartalet. 

 

Risknivån har ökat i utlåningen till olje- och offshorebolag 

och den lär inte minska under andra halvåret. 

Kreditförlusterna för helåret förväntas emellertid ligga kvar 

på det långsiktiga genomsnittet på 16 punkter. 

 

Osäkra fordringar ökade med 4 procent, främst på grund 

av ett fåtal stora kunder med betalningssvårigheter. 

 

 
 

Kreditportfölj 
Exklusive omvända repor var utlåningen till allmänheten i 

stort sett oförändrad och uppgick till 309 md euro i lokala 

valutor. Kreditportföljens kvalitet var generellt fortsatt god 

under andra kvartalet. Återbetalningsförmågan stärktes 

bland privatkunderna och var i stort sett oförändrad bland 

företagskunderna. 

 
Andelen osäkra fordringar ökade till 172 punkter av 
utlåningen (165 punkter). De osäkra fordringarna, brutto, 
ökade med 4 procent jämfört med förra kvartalet. De 
oreglerade lånefordringarna minskade till 40 procent av de 
osäkra fordringarna (42 procent under förra kvartalet). 
Reserveringskvoten minskade till 42 procent (43 procent 
under förra kvartalet). 
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Resultat 

 

Rörelseresultat 

Exklusive engångsposter steg rörelseresultatet med 

6 procent i lokala valutor (+7 procent i euro) till 1 072 mn 

euro. 

 

Skatter 

Skattekostnaden uppgick till 227 mn euro. Den effektiva 

skattesatsen uppgick till 18,6 procent.  

 

 

Periodens resultat 

Periodens resultat ökade med 26 procent jämfört med förra 

kvartalet i lokala valutor (+27 procent i euro) till 996 mn 

euro. Exklusive engångsposter uppgick avkastningen på 

eget kapital till 11,4 procent, en ökning med 

1,1 procentenhet jämfört med förra kvartalet. 

 

Resultatet per aktie efter utspädning var 0,25 euro för den 

totala verksamheten (0,19 euro under förra kvartalet).

 

 
 

 
 
Första halvåret 2016 jämfört med första 
halvåret 2015 
 
Intäkterna minskade med 9 procent i lokala valutor 

(-10 procent i euro) jämfört med förra året. 

Rörelseresultatet minskade med 20 procent i lokala valutor 

(-21 procent i euro) jämfört med förra året, exklusive 

engångsposter. 

 

Intäkter 

Räntenettot minskade med 4 procent i lokala valutor 

(-7 procent i euro) jämfört med i fjol. I lokala valutor ökade 

den genomsnittliga utlåningen i affärsområdena med 

2 procent. I lokala valutor ökade den genomsnittliga 

inlåningen i affärsområdena med 5 procent. Både 

utlånings- och inlåningsmarginalerna minskade (med 5 mn 

euro respektive 89 mn euro) jämfört med första halvåret 

2015.  

 

Avgifts- och provisionsnettot minskade med 3 procent i 

lokala valutor (-4 procent i euro) och nettoresultatet av 

poster till verkligt värde minskade med 28 procent i lokala 

valutor (-27 procent i euro) jämfört med i fjol. 

 

Kostnader 

Exklusive engångsposter steg kostnaderna med 2 procent i 

lokala valutor (oförändrat i euro) jämfört med i fjol och 

uppgick till 2 384 mn euro, vilket är i linje med det 

kostnadsmål som presenterades i samband med planen för 

2016. Personalkostnaderna minskade med 2 procent i 

lokala valutor.  

 

Kreditförluster 

Nettoavsättningar för kreditförluster ökade till 238 mn euro, 

vilket motsvarar en kreditförlustrelation på 14 punkter 

(13 punkter under första halvåret 2015). 

 

Påverkan av valutarörelser 

Valutarörelser bidrog till minskade intäkter med 

2 procentenheter och till minskade kostnader med 

1 procentenhet, samt minskade utlåningen och inlåningen 

med 2 procentenheter jämfört med 2015. 

 

Periodens resultat 

Periodens resultat minskade med 11 procent i lokala 

valutor (-13 procent i euro), till 1 778 mn euro.  
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Övrig information 
 

Kapitalposition och riskexponeringsbelopp 
 
Koncernens kärnprimärkapitalrelation ökade med 
10 punkter till 16,8 procent i slutet av andra kvartalet. 
Ökningen berodde på en ökning av kärnprimärkapitalet till 
följd av valutarörelser samt en minskning av 
riskexponeringsbeloppet med 0,1 md euro. 
  
Primärkapitalrelationen ökade med 20 punkter till 
18,9 procent och den totala kapitalrelationen ökade från 
21,8 till 22,1 procent. 
 
Riskexponeringsbeloppet uppgick till 142,9 md euro, en 
minskning med 0,1 md euro jämfört med förra kvartalet. 
Minskningen beror främst på förbättrad kreditkvalitet bland 
företagen i kreditportföljen samt lägre marknadsrisk. 
Minskningen av den buffert som föreskrivs i artikel 3 
motvägdes av ökad risk i de interna modellerna till följd av 
den årliga valideringen av parametrarna. 
 
Kärnprimärkapitalet uppgick till 24,0 md euro, 
primärkapitalet uppgick till 27,0 md euro och kapitalbasen 
uppgick till 31,5 md euro. Baserat på övergångsreglerna 
uppgick kapitalkravet till 17,7 md euro och den justerade 
kapitalbasen uppgick till 31,8 md euro. 
 
Bruttosoliditeten var stabil och låg kvar på 4,4 procent 
(exklusive periodens resultat) jämfört med förra kvartalet. 
Inklusive periodens resultat ökade bruttosoliditeten till 
4,5 procent. Bruttosoliditeten beräknas enligt den 
delegerade förordningen 2015\62. 
  
I slutet av andra kvartalet uppgick det ekonomiska kapitalet 
till 27,3 md euro, en ökning med 0,3 md euro jämfört med 
slutet av förra kvartalet. Ökningen berodde främst på 
avdrag från kapitalbasen som ökade det ekonomiska 
kapitalet med 0,2 md euro, främst till följd av ökade 
immateriella tillgångar och en konservativ värdering. Den 
höjda kreditrisken enligt pelare 1 ökade det ekonomiska 
kapitalet med 0,1 md euro. 

 
I slutet av andra kvartalet uppgick koncernens interna 
kapitalkrav till 15 307 mn euro, vilket är en minskning med 
37 mn euro jämfört med förra kvartalet. Det interna 
kapitalkravet ska jämföras med kapitalbasen som uppgick 
till 31 530 mn euro i slutet av andra kvartalet. Det interna 
kapitalkravet beräknas enligt kraven i pelare 1 och 
pelare 2. Ytterligare information finns i Capital and Risk 
Management Report. 
 
Utvecklingen på regelområdet 
 

Den 24 maj publicerade Finansinspektionen sina formellt 
antagna tillsynsmetoder samt löptidsgolvet som kommer att 
medföra högre kapitalkrav främst för företagsexponeringar 
för banker som använder IRK-metoden. Det är en 
försiktigare beräkning av sannolikheten för fallissemang 
samt löptidsgolvet som medför högre kapitalkrav. 
Löptidsgolvet införs i 2016 års översyns- och 
utvärderingsprocess och de nya beräkningsgrunderna för 
sannolikheten för fallissemang införs sannolikt under 2016.  
 

Den 17 maj godkände Finansinspektionen Nordeas planer 

att göra om sina nordiska dotterbolag till filialer. Nästa steg 

är att finska Patent- och registerstyrelsen, norska Finans-

departementet och danska Närings- och tillväxtministeriet 

ska publicera sina utlåtanden om övergången till en 

filialstruktur. 

 

 
 

Kärnprimärkapitalrelation,  

förändringar under kvartalet 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Implementering av CRD IV
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Balansräkning 
Tillgångarna i balansräkningen minskade med 5 md euro 

under kvartalet. Utlåningen till allmänheten ökade med 

2 md euro till 345 md euro. 

 

 
 

Nordeas upplåning och likviditet 

Under första kvartalet emitterade Nordea 6,2 md euro i 

långfristig skuld, exklusive danska säkerställda obligationer 

och förlagslån, varav cirka 2,5 md euro i form av 

säkerställda svenska och norska obligationer på 

marknader i och utanför Norden. En viktig 

benchmarktransaktion under kvartalet var en icke 

efterställd, icke säkerställd obligation i två delar på 1,5 md 

euro som emitterades av NBAB i maj, fördelad mellan en 

5-årig fastränteobligation på 1,25 md dollar och en 5-årig 

FRN-obligation på 250 mn dollar. 

 

Vid utgången av det andra kvartalet uppgick den 

långfristiga upplåningens andel av den totala upplåningen 

till cirka 82 procent. 

 

Den kortsiktiga likviditetsrisken mäts med flera olika mått, 

och likviditetstäckningskvoten (LCR) är ett av dessa. LCR 

uppgick enligt den svenska finansinspektionens LCR-

definition till 159 procent för koncernen i slutet av andra 

kvartalet. I euro och dollar uppgick LCR vid samma 

tidpunkt till 270 procent respektive 189 procent. Enligt 

kapitalkravsförordningens LCR-definition uppgick 

koncernens LCR till 155 procent i slutet av andra kvartalet. 

Nordeas likviditetsreserv består av likvida värdepapper 

som centralbankerna godtar som säkerhet och som har 

liknande egenskaper som värdepapper enligt 

Basel III/CRD IV. Dessa värdepapper uppgick till 

59 md euro i slutet av andra kvartalet (60 md euro i slutet 

av första kvartalet). 

 

 
Marknadsrisk  

VaR minskade både utanför och i handelslagret under förra 

kvartalet. Minskningen utanför handelslagret bidrog till 

minskningen på koncernnivå, främst till följd av mindre 

innehav i långa statsobligationer utställda i euro och dollar i 

likviditetsreserven. 

 

 
Nordeaaktien 

Under andra kvartalet sjönk Nordeas aktiekurs från 

78,0 kronor till 70,9 kronor på Nasdaq Stockholm. 

 

Förenklingsprogrammet fortskrider 

Den 17 maj godkände den svenska finansinspektionen 

planerna att slå samman de norska, danska och finska 

dotterbankerna med NBAB. Vi avser att fullfölja 

fusionsplanen i början av januari 2017. Förändringarna i 

den legala strukturen förutsätter bland annat godkännande 

av berörda myndigheter och tillfredsställande resultat från 

diskussionerna med de lokala myndigheterna. 

 

I början av juni lanserade vi vår första produkt på 

kärnbankplattformen. Vi gjorde detta mindre än sex 

månader efter att ha installerat modellbanken. Produkten 

är ett fasträntekonto, åtkomligt dygnet runt och helt 

digitaliserat. Kontot erbjuds till Nordeamedarbetare i 

Finland. 

 

Alla inkommande och utgående SEPA Interbank-

betalningar för Baltikum och nordiska länder som inte är 

med i euroområdet lades i juni in i vår Global Payment 

Engine. Näst i tur står SEPA Interbank-betalningar i 

Finland. 

 
Regelefterlevnadsrisk 
Nordea omfattas av olika lagar och regler om bekämpning 

av penningtvätt och ekonomiska sanktioner, bland annat 

från EU och USA. De statliga tillsynsmyndigheterna som 

övervakar att dessa lagar och regler efterlevs genomför 
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regelbundna granskningar av Nordeas regelefterlevnad. 

Vissa granskningar pågår för närvarande, och det kan inte 

uteslutas att de kommer att leda till kritik och sanktioner. 

Det handlar bland annat om den danska 

finansinspektionens utredning och rapport om rutinerna för 

att motverka penningtvätt i Nordea Bank A/S. Rapporten 

publicerades i juni men slutresultatet av utredningen är 

ännu inte klart. Nordea har också blivit ombedd att svara 

på frågor från statliga myndigheter i USA om vår tidigare 

efterlevnad av USA:s ekonomiska sanktioner, samt frågor 

från statliga myndigheter i USA och andra länder om 

advokatbyrån Mossack Fonseca och de så kallade 

Panama-dokumenten.  

  

Nordea åtgärdar nu de brister som upptäckts i arbetet mot 

ekonomisk brottslighet (inklusive penningtvätt) genom ett 

nytt program, Financial Crime Change Program, som 

startades i juni 2015 och som förstärkts och utökats 

avsevärt under 2016. 

 

I mitten av april inledde Nordeas vd en intern utredning för 

att utvärdera om affärsaktiviteterna i vår private banking-

verksamhet är i linje med interna policyer såväl som 

externa skatteregler och regler för bekämpning av 

penningtvätt. Utredningen omfattade Panama-relaterade 

offshorebolag i Nordea Bank S.A. i Luxembourg (NBSA) 

samt Nordic Private Banking. De viktigaste slutsatserna 

från utredningen presenteras i ett separat 

pressmeddelande som Nordea publicerar idag. 

 

Viktiga händelser efter andra kvartalet 

Nordea är på väg att sluta ett avtal med ett begränsat antal 

investerare om en risköverföring genom en syntetisk 

värdepapperisering av 8,4 md euro av Nordeas 

kreditportfölj. Risköverföringen sker genom ett kreditderivat 

(CDS) med säkerhet, och inga tillgångar avförs från 

Nordeas balansräkning. Affären redovisas som ett derivat 

från tredje kvartalet 2016. 

 

Nordea bedömer att de ekonomiska indikatorerna för 

Norden är stabila och att risköverföringen ökar det 

tillgängliga kapitalet. Affären omfattar ett brett urval av 

krediter från Nordeas företagsportfölj och är inte inriktad på 

några särskilda sektorer eller geografiska områden. 

 

Finansinspektionerna i Sverige och Danmark har 

informerats och de har inga invändningar mot den 

föreslagna affären som konstruerats i enlighet med alla 

gällande lagar. Affärens pris motsvarar en attraktiv 

kapitalkostnad för Nordea och avspeglar den historiskt sett 

mycket starka kvaliteten i Nordeas kreditportfölj. Affären 

kommer att stärka Nordeas kärnprimärkapitalrelation med 

cirka 30 punkter.
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Affärsområden 
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Retail Banking 
 

Affärsområdet utgörs av bankens retailverksamhet i 

Norden och Baltikum och omfattar alla delar i värdekedjan 

utom Nordic Private Banking. Cirka 10 miljoner 

privatkunder och en halv miljon företagskunder erbjuds ett 

brett urval produkter. Kunderna betjänas av 582 fysiska 

kontor, därutöver av kundcenter och bankens 

onlinekanaler.  

 

Sedan den 1 juli är affärsområdet uppdelat i två nya 

affärsområden, Personal Banking och Commercial & 

Business Banking. Uppdelningen gör att vi kan fokusera 

ännu mer på att ge våra kunder bra service och 

förändringen genomförs under andra halvåret 2016. 

 

Affärsutveckling 

De digitala tjänsterna för privatkunder har breddats 

ytterligare. Sedan årsskiftet har iPhone-användare kunnat 

nå en rådgivare i Nordea med bara ett klick i 

mobilbankappen. Nu kan även Android-användare chatta 

och enkelt ringa upp Nordea direkt i appen. För 

användarna finns också smarta funktioner, som att logga in 

med TouchID och logga ut genom att skaka telefonen. I 

Finland kan kunderna se sina fondinnehav och sitt 

försäkringssparande i mobilbankappen. I Norge kan 

kunderna få en överblick över sitt sparande i Nordea Life & 

Pensions, begära offerter på försäkringar och ansöka om 

lånelöfte. 

 

I år har vi gjort det möjligt att skicka dokument och avtal 

digitalt till kunderna. I Danmark, Norge och snart även 

Sverige kan kunderna signera dokument digitalt. Detta har 

förkortat behandlingstiden för låneansökningar rejält. 

 

Nordea genomförde sin första Start-up Accelerator i 

november förra året, och det slog väl ut för både 

startupföretagen och Nordea. I år expanderar vi och 

genomför Nordens största Fintech Accelerator tillsammans 

med en av världens största aktörer inom globala IT-

tjänster, Tata Consultancy Services. Programmet startar 

med en utbildnings- och urvalsvecka i Oslo i augusti, och 

fortsätter sedan i 12 veckor på plats i Nordeas huvudkontor 

i Helsingfors och Stockholm från september. 

 

Rådgivning är ett annat område där allt fler kunder får upp 

ögonen för våra onlinelösningar. Idag sker vart sjätte 

rådgivningsmöte online. Behovet av onlinemöten möts 

också via våra nya onlinekontor. Här erbjuds kunderna 

samma rådgivning som på det fysiska kontoret, men med 

mer flexibla öppettider och genom ett team av rådgivare. I 

hela Norden har vi nu 29 onlinekontor med hittills 250 

rådgivare som ger kunder service. 

 

Nya kunder kan öppna konto online, vilket ger både bättre 

kundupplevelse och regelefterlevnad. I Sverige har 

utvecklingen gått starkt framåt: här öppnar 97 procent av 

våra nya små och medelstora företagskunder som 

kontaktat kundcenter sitt konto online. I Danmark öppnade 

vi det första onlinekontoret för företagskunder under andra 

kvartalet. 

Resultat 

Intäkterna steg med 2 procent från första kvartalet, tack 

vare att räntenettot steg för första gången sedan 2014 och 

att nettoresultatet av poster till verkligt värde fortsatte att 

öka.  

 

Räntenettot steg med 1 procent från föregående kvartal. 

Detta var ett resultat av de satsningar som genomförts för 

att öka marginalerna och som gradvis slagit igenom på 

utlåningen till både företag och hushåll. Dessa åtgärder har 

uppvägt det försämrade makroekonomiska läget med 

fortsatt fallande räntor.  

 

I lokala valutor fortsatte utlåningsvolymerna att öka från 

föregående kvartal och steg med 1 procent från andra 

kvartalet 2015. Inlåningsvolymerna förbättrades från 

föregående kvartal. 

 

Avgifts- och provisionsnettot minskade från föregående 

kvartal, främst på grund av utvecklingen i Banking 

Danmark. Nettoresultatet av poster till verkligt värde vände 

upp och nådde den högsta nivån sedan början av 2015. 

Orsaken härrör främst från kundaktiviteter inom 

riskhanteringsområdet.  

 

I lokala valutor var kostnaderna oförändrade från 

föregående kvartal, men de minskade med 1 procent 

jämfört med samma period förra året. Den fortsatta 

fokuseringen på effektivitet och omvandlingen av 

kontorsnätet uppvägde med råge inflationen och de ökade 

investeringarna i regelefterlevnad. 

 

Det ekonomiska kapitalet och riskexponeringsbeloppet 

steg från föregående kvartal. ROCAR uppgick till 

10 procent, vilket var en liten nedgång från föregående 

kvartal. 

 

Kreditkvalitet 

Kreditförlusterna ökade från en mycket låg nivå under 

första kvartalet, men förblev ändå låga. 

Kreditförlustrelationen uppgick till 12 punkter (9 punkter 

under första kvartalet). Jämfört med första halvåret 2015 

minskade kreditförlusterna med 23 procent. 

Kreditkvaliteten förblev god. 

 

Banking Danmark 

Intäkterna minskade från föregående kvartal på grund av 

färre omläggningar av bolån. Första kvartalet inkluderade 

också en årlig effekt från försäljning av skadeförsäkringar. 

Efterfrågan på konsumtionslån förblev låg, medan 

skatteåterbäringar och aktieutdelningar ökade 

inlåningsvolymerna. Efterfrågan på onlinetjänster var hög. 

Antalet relationskunder på privatsidan som kontaktade 

onlinekontoren ökade med 38 procent jämfört med 

föregående kvartal. Nordea erbjuder nu också 

onlineservice till små och medelstora företag. 
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Banking Finland 

Intäkterna steg under andra kvartalet, främst tack vare 

ökade Markets-intäkter. Räntenettot och 

provisionsintäkterna utvecklades stabilt trots det osäkra 

ekonomiska läget. Utlåningen ökade, mest på bolånesidan, 

medan inlåningsökningen märktes mest på företagssidan. 

Kostnaderna var stabila trots investeringar i 

online/kundcenter och Premium-konceptet. 

Kreditförlusterna förblev låga under andra kvartalet. 

 

Banking Norge 

Intäkterna steg med 10 procent från föregående kvartal. I 

lokala valutor minskade utlåningen på företagssidan till 

följd av affärsurval och interna kundförflyttningar. Detta har 

medfört en ökad utlåningsmarginal. Utlåningen på 

privatsidan ökade och var nästan i nivå med 

marknadstillväxten. Den underliggande 

utlåningsmarginalen förbättrades. Inlåningen ökade 

markant. Avgifts- och provisionsintäkter steg kraftigt, främst 

relaterat till sparande och utlåning. Antalet onlinemöten 

steg ytterligare, och 22 procent av alla möten med 

privatkunder skedde på distans. Kreditförlusterna steg till 

följd av enskilda företagskunder och gruppvisa 

reserveringar. 

Banking Sverige 

I lokal valuta ökade affärsvolymerna jämfört med 

föregående kvartal, tack vare ökad utlåning. Inlåningen 

förblev stabil. Fortsatt volatila aktiemarknader och 

kapitalmarknader bromsade provisionsintäkternas 

utveckling. Intäkterna ökade med 4 procent, främst till följd 

av ökningen på 35 procent i nettoresultat av poster till 

verkligt värde. Antalet anställda omräknat till heltidstjänster 

ökade till följd av investeringar i onlinekontor och 

kundcenter samt i regelefterlevnadsprocesser. 

Kreditförlusterna förblev låga. 

 

Banking Baltikum 

Intäkterna steg med 8 procent från föregående kvartal, 

främst tack vare hög försäljning av riskhanteringsprodukter, 

förbättrade utlåningsmarginaler samt ökad efterfrågan på 

dagliga banktjänster. 

 

Kostnaderna ökade till följd av tillfälliga fluktuationer och 

investeringar i regelefterlevnad. Efter de ovanligt låga 

kreditförlusterna under första halvåret 2015 ökade 

förlustavsättningarna. I genomsnitt har de dock legat på en 

stabil nivå under de senaste fyra kvartalen. 
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Wholesale Banking 
 

Wholesale Banking erbjuder finansiella lösningar till 

Nordeas största företagskunder och institutionella 

kunder. Affärsområdet innefattar hela värdekedjan, 

inklusive kund- och produktenheter såväl som 

stödjande IT och infrastruktur.  

 

Wholesale Banking betonar en avkastningsdriven kultur 

genom fortlöpande förbättringar och disciplinerad 

kostnads- och kapitalhantering. En relationsdriven 

kundservicemodell och ett effektivt affärsurval stödjer 

intäktsutvecklingen och kapitalallokeringen. 

 

Affärsutveckling 

Kundaktiviteten var solid under kvartalet, trots 

osäkerheten inför Storbritanniens folkomröstning om 

EU i slutet av kvartalet. 

 

Nordea Equity Research rankades som nummer 1 i 

Thomson Reuters Analyst Awards 2016 och har även 

rankats som nr 1 i kundundersökningar från Prospera 

och Greenwich samt placerat sig högt vad gäller 

affärsvolym inom olika produktsegment. 

 

Banking 

Aktiviteten bland kunderna var fortsatt måttlig under 

andra kvartalet. Företagens dämpade lånebehov märks 

alltjämt, liksom den hårda priskonkurrensen, i 

synnerhet vad gäller kunder med högt kreditbetyg. 

Nordea hade framgång i sin paketering av produkter för 

kärnkunder, vilket bidrog positivt till avkastningen. 

Vidare tillämpades striktare principer vid affärsurvalet 

för att ytterligare optimera balansräkningen och 

maximera möjligheterna till kringförsäljning. 

 

Utlåningsmarginalerna stod sig väl medan 

kreditmarknaden i stort präglades av hög 

utlåningskapacitet och hög riskaptit bland nordiska 

konkurrenter.  

 

Aktiviteten bland institutionella kunder var måttlig under 

andra kvartalet, med minskad risk och handelsaktivitet. 

Till följd av Storbritanniens folkomröstning om EU 

ökade kundaktiviteten mot slutet av kvartalet. 

 

Kundaktiviteten inom Shipping, Offshore & Oil Services 

var måttlig. Det låga oljepriset i kombination med olje- 

och gasbolagens minskade investeringar i 

prospektering och produktion fortsätter att påverka 

offshoremarknaden. 

  

I Ryssland var kundaktiviteten måttlig. På grund av det 

utmanande geopolitiska och ekonomiska läget valde 

Nordea att hålla fast vid sin strategi i Ryssland, med 

gradvist minskad exponering. I linje med strategin har 

Nordea även reducerat sitt kontorsnät, och har numera 

kontor endast i Moskva och St. Petersburg. 

 

 

Kapitalmarknader 

FICC-sidan präglades överlag av en dämpad 

kundaktivitet inför den brittiska folkomröstningen om 

EU i slutet av kvartalet. Marknadsläget dominerades av 

en avsaknad av tydlig inriktning, samt av låg volatilitet, 

fallande räntor och flackare räntekurvor. Generellt 

visade sig marknaderna motståndskraftiga under hela 

kvartalet, även om en viss minskning i likviditet och 

tillgänglig riskkapacitet gick att urskilja inom vissa 

områden. Efter resultatet av den brittiska 

folkomröstningen föll räntorna ytterligare, riskpremierna 

ökade och dollarn stärktes vilket utlöste en betydligt 

ökad kundaktivitet. Osäkerheten inför folkomröstningen 

förorsakade även en viss uppgång i 

risksäkringsaktiviteten på både valuta- och räntesidan. 

Nordea vidtog de nödvändiga försiktighetsåtgärderna 

och lyckades med framgång hantera de omedelbara 

följderna av folkomröstningen.  

 

Aktiviteten på de nordiska obligationsmarknaderna 

vände upp under andra kvartalet, tack vare ett 

förbättrat marknadsläge. Nordea var en aktiv arrangör 

på både euromarknaden och på marknaderna för 

lokala valutor. En rad större high yield-emissioner 

genomfördes under kvartalet. På lånemarknaden var 

företagskunderna aktiva, i synnerhet vad gäller fusioner 

och förvärv och börsnoteringar. Aktiviteten på 

utköpsmarknaden var något dämpad och den 

relaterade finansieringsaktiviteten var lägre än vanligt.  

 

Aktiviteten på den nordiska aktiekapitalmarknaden var 

hög under andra kvartalet. Nordea ledde 

börsnoteringen av danska Dong Energy, värd 2,65 md 

euro och årets hittills största börsnotering globalt. I linje 

med trenden i Europa minskade aktiviteten inom 

fusioner och förvärv under kvartalet jämfört med andra 

kvartalet förra året, främst på grund av ett minskat antal 

stora transaktioner.  

 

Aktiviteten på de nordiska aktiemarknaderna förblev 

hög under kvartalet. Nordea utmärkte sig återigen som 

ledande på de nordiska aktiemarknaderna, i form av 

flera topprankningar. I slutet av kvartalet ökade 

volatiliteten till följd av resultatet av den brittiska 

folkomröstningen om EU-medlemskapet. Nordea 

lyckades väl i turbulensen efter folkomröstningen, trots 

den kraftiga volatiliteten på marknaderna.  

 

Kreditkvalitet 

Kreditförlusterna uppgick till 56 mn euro. 

Kreditförlustrelationen uppgick till 23 punkter, 

oförändrat från föregående kvartal.  

 

Resultat 

Intäkterna var 540 mn euro, en ökning med 11 procent 

från föregående kvartal, främst tack vare en ökning i 

nettoresultat av poster till verkligt värde till följd av 

högre kundaktivitet.  
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Kostnaderna steg till 229 mn euro under andra 

kvartalet. Fortsatt strikt resurshantering resulterade i ett 

konkurrenskraftigt K/I-tal på 42 procent, ner från 

43 procent under föregående kvartal. 

 

Rörelseresultatet var 255 mn euro, och affärsområdets 

ROCAR ökade till 9 procent från 8 procent under 

föregående kvartal. 

 

Corporate & Institutional Banking 

Intäkterna uppgick till 366 mn euro, en ökning med 

9 procent från föregående kvartal. Räntenettot ökade 

med 2 procent från föregående kvartal, delvis på grund 

av fortsatt införande av inlåningsavgifter. Avgifts- och 

provisionsnettot ökade med 11 procent och 

nettoresultat av poster till verkligt värde med 18 procent 

från föregående kvartal, tack vare ökad kundaktivitet. 

Utlåningskapaciteten och riskaptiten förblev höga bland 

de nordiska bankerna, vilket ledde till hård 

priskonkurrens. Utlåningen var på samma nivå som 

under föregående kvartal.  

 

Intäkterna från institutionella kunder var stabil under 

andra kvartalet. Kunderna fortsätter att fokusera på 

likviditet och kvalitet, i kombination med alternativa 

investeringar. Corporate & Institutional Bankings 

ROCAR ökade med 2 procentenheter från förra 

kvartalet till 15 procent. 

Shipping, Offshore & Oil Services 

Intäkterna var 82 mn euro, ner 2 procent från 

föregående kvartal. Nettoresultat av poster till verkligt 

värde steg, och avgifts- och provisionsnettot var stabilt. 

Räntenettot påverkades av lägre genomsnittlig utlåning 

under kvartalet. Kreditförlusterna ökade under andra 

kvartalet på grund av gruppvisa avsättningar för 

kreditförluster hänförliga till offshoreportföljen. 

 

Banking Ryssland 

Intäkterna uppgick till 52 mn euro, ner 5 procent från 

föregående kvartal, till följd av lägre utlåning. Jämfört 

med samma kvartal förra året krympte kreditportföljen 

med 18 procent, vilket motsvarar 1 md euro. 

Minskningen i kreditportföljen speglar strategin som 

baseras på en mer selektiv syn på nya affärer. 

 

Wholesale Banking övrigt 

(inklusive oallokerade kapitalmarknadsintäkter) 

Intäkterna i Wholesale Banking övrigt ökade från 

föregående kvartal, tack vare ett ökat nettoresultat av 

poster till verkligt värde. Omvärderingar fortsatte att 

inverka negativt, om än i lägre grad än under 

föregående kvartal. Wholesale Banking övrigt är det 

resterande resultatet som inte allokeras till 

kundenheter. Hit hör oallokerade intäkter från Capital 

Markets och den internationella divisionen. Resultatet 

inkluderar även en återstående likviditetspremie för 

långfristig ut- och inlåning inom Wholesale Banking. 
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Wealth Management 
 

Wealth Management erbjuder högklassiga placerings-, 

spar- och riskhanteringslösningar. Affärsområdet 

förvaltar kundtillgångar och erbjuder finansiell rådgivning 

till förmögna privatkunder och institutionella placerare. 

Området omfattar tre verksamheter: Private Banking, 

som betjänar kunder från 80 kontor runtom i Norden 

samt i Luxemburg, Zürich och Singapore; Asset 

Management som ansvarar för aktivt förvaltade fonder 

och mandat samt för betjäningen av institutionella 

kapitalförvaltningskunder; och Life & Pensions som 

erbjuder ett heltäckande urval pensions-, 

kapitalförsäkrings- och riskprodukter. Wealth 

Management är störst i Norden inom private banking, liv- 

och pensionsprodukter samt kapitalförvaltning. 

 

Affärsutveckling  

Finansmarknaden präglades under andra kvartalet av 

fortsatt låga räntor och hög volatilitet. Volatiliteten 

berodde till stor del på osäkerheten kring den brittiska 

folkomröstningen om EU. Trots detta fortsatte Wealth 

Management stadigt att locka till sig kapital, med ett 

erbjudande som visade sig motståndskraftigt i det 

rådande ekonomiska klimatet.  

 

Nordeas förvaltade kapital steg till 300,2 md euro, en 

ökning med 9,3 md euro eller 3 procent från föregående 

kvartal och en ökning med 5 procent från samma kvartal 

2015. Ökningen under andra kvartalet berodde på en 

värdeutveckling på 3,5 md euro och ett nettoinflöde på 

5,8 md euro. I slutet av kvartalet hade det förvaltade 

kapitalet återigen slagit rekord och uppnådde för första 

gången 300 md euro. 

 

I det rådande ekonomiska klimatet har flera Private 

Banking-kunder minskat sin värdepappershandel, vilket 

är vanligt när marknaderna blir alltför osäkra och volatila. 

 

Satsningar på att öka produktiviteten i alla Private 

Banking-enheter pågår, inklusive åtgärder för att trimma 

processer, uppgradera IT-system och skapa utrymme för 

ytterligare förbättringar av erbjudandet. Under andra 

kvartalet lanserade Private Banking onlinekontor i alla 

nordiska länder som erbjuder rådgivning online även på 

kvällar och helger. 

 

Asset Managements intäkter fortsatte att öka kraftigt, 

och i slutet av maj rankade Morningstar Nordea som 

nummer 1 i Europa sett till nettoflöde sedan årsskiftet. 

Den internationella tredjepartsdistributionen av fonder 

drog till sig ett högt nettoflöde, 5,1 md euro, under andra 

kvartalet, medan det institutionella segmentet 

redovisade ett nettoflöde på 0,2 md euro. Nettoflödet i 

Nordic Retail uppgick till 0,2 md euro, vilket speglar den 

rådande tveksamheten bland nordiska fondsparare. 

 

Nordeas Multi-Asset-lösningar förblev populära under 

kvartalet, och i synnerhet Stable Return-fonden 

redovisade ett högt inflöde. Stable Return redovisade 

den högsta försäljningen bland alla fonder i Europa 

sedan årsskiftet, enligt en rankning av Morningstar i 

slutet av maj.  

 

Andra kvartalets fondutveckling nådde inte upp till målet. 

54 procent av fonderna överträffade sina 

jämförelseindex. Sett över tre år är utvecklingen 

emellertid stark: 73 procent av alla fonder har överträffat 

sina jämförelseindex. 

 

Asset Management fick även pris för bästa aktieanalys i 

Norden och i Sverige av Extel. Asset Management slår 

också vakt om sin ställning som nummer ett bland 

nordiska institutioner, enligt Prospera. 

 

Life & Pensions bruttopremieintäkter var betydligt lägre 

än de rekordnivåer som redovisades 2015. Under andra 

kvartalet uppgick de till 1 532 mn euro, 26 procent lägre 

än under samma kvartal 2015 och 14 procent lägre än 

under föregående kvartal. Det aktuella marknadsläget 

har fått många kunder att dra ner på sitt sparande i 

kapitalförsäkringsprodukter. Nordeas distributionsnät 

stod för 67 procent av försäljningen av 

marknadsräntebaserade produkter under andra 

kvartalet. 

 

Under andra kvartalet genererades 89 procent av de 

samlade bruttopremieintäkterna av 

marknadsräntebaserade produkter och riskprodukter. De 

marknadsräntebaserade produkterna fortsatte att bidra 

till ökningen i förvaltat kapital, och uppgick till 58 procent 

av Life & Pensions förvaltade kapital i slutet av andra 

kvartalet. 

 

Resultat 

Intäkterna uppgick under andra kvartalet till 

499 mn euro, en ökning med 4 procent från föregående 

kvartal och i nivå med samma kvartal 2015. Ökningen 

härrör främst från intäktsökningar i Private Banking och 

Asset Management. 

 

Kostnaderna steg med 3 procent från föregående kvartal 

på grund av säsongsmässiga fluktuationer, och sjönk 

med 3 procent jämfört med samma kvartal förra året, 

tack vare framgångsrik kostnadshantering. 

Rörelseresultatet under andra kvartalet var 297 mn euro, 

en ökning med 5 procent från föregående kvartal och en 

ökning med 2 procent från samma kvartal förra året. 
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Private Banking 

Intäkterna uppgick till 137 mn euro under andra kvartalet, 

6 procent lägre än under motsvarande kvartal förra året. 

Finansmarknaden präglas just nu av volatilitet, låga räntor 

och låg handel, vilket inverkade negativt på Private 

Bankings intäktsutveckling. Ett fortsatt strikt kostnadsfokus 

samt förenklingsinitiativ bidrog till ett rörelseresultat på 

42 mn euro och ROCAR på 23 procent. 

 

Asset Management 

Asset Managements intäkter uppgick till 213 mn euro 

under andra kvartalet, en ökning med 15 procent från 

föregående kvartal och en ökning med 7 procent från 

samma kvartal 2015. Ökningen berodde främst på en 

uppgång i genomsnittligt förvaltat kapital. Rörelseresultatet 

uppgick till 152 mn euro, en ökning med 20 procent från 

föregående kvartal och en ökning med 9 procent från 

samma kvartal förra året. 

Life & Pensions 

Intäkterna uppgick till 148 mn euro under andra kvartalet, 

en minskning med 16 procent från föregående kvartal och 

en minskning med 3 procent från samma kvartal 2015. 

Nedgången beror på bokföringen av en extraordinär 

avgiftsintäkt på 18 mn euro under första kvartalet 2016, 

hänförlig till de traditionella försäkringsportföljerna i 

Danmark. Rörelseresultatet uppgick till 100 mn euro, en 

minskning med 21 procent från föregående kvartal och en 

minskning med 3 procent från samma kvartal förra året. 

 

Wealth Management övrigt 

Här redovisas intäkter och kostnader som hänför sig till 

affärsområdet Wealth Management, men som inte 

allokeras till affärsenheterna. 
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Koncernfunktioner och övriga 
Resultatet från koncernfunktioner och övriga utgör 

tillsammans med resultatet från affärsområdena det 

redovisade resultatet för hela koncernen. Group Corporate 

Centres intäkter härrör huvudsakligen från Group Treasury 

& ALM tillsammans med Capital Account Centre, genom 

vilket kapital allokeras till affärsområdena.  

 

Group Corporate Centre 
 

Affärsutveckling – Nordeas upplåning, likviditet och 

marknadsriskhantering 

 

Andelen långfristig upplåning av den totala upplåningen 

uppgick i slutet av andra kvartalet till cirka 82 procent, att 

jämföra med 83 procent i slutet av första kvartalet. 

 

Nordeas strukturella likviditetsrisk mäts och begränsas 

med hjälp av en intern modell som är snarlik den 

föreslagna stabila nettofinansieringskvoten (NSFR), men 

som bygger på internt utarbetade antaganden om 

tillgångarnas och skuldernas stabilitet. Balansräkningens 

struktur bedöms som konservativ, välbalanserad och 

korrekt anpassad till rådande villkor vad gäller konjunktur 

och regelverk, liksom även vad gäller den strukturella 

likviditetsrisken. 

 

Den kortfristiga likviditetsrisken mäts med flera mått, varav 

Liquidity Coverage Ratio (LCR) är ett. Nordeakoncernens 

LCR uppgick till 159 procent i slutet av andra kvartalet. I 

euro och dollar uppgick LCR vid samma tidpunkt till 

270 procent respektive 189 procent. Enligt 

kapitalkravsförordningens LCR-definition uppgick 

koncernens LCR till 155 procent i slutet av andra kvartalet. 

Likviditetsreserven innefattar högst likvida, främst nordiska 

statsobligationer och säkerställda obligationer som 

centralbankerna godtar som säkerhet och som har 

liknande egenskaper som värdepapper enligt 

Basel III/CRD IV. Likviditetsreserven uppgick i slutet av 

andra kvartalet till 59 md euro (60 md euro i slutet av första 

kvartalet). 

 

Den utestående volymen kortfristig skuld uppgick i slutet av 

andra kvartalet till 35 md euro. 

 

Under första kvartalet emitterade Nordea 6,2 md euro i 

långfristig skuld, exklusive danska säkerställda obligationer 

och förlagslån, varav cirka 2,5 md euro i form av 

säkerställda svenska och norska obligationer på 

marknader i och utanför Norden. En viktig 

benchmarktransaktion under kvartalet var en icke 

säkerställd obligation i två delar på 1,5 md euro som 

emitterades av NBAB i maj, fördelad mellan en 5-årig 

fastränteobligation på 1,25 md dollar och en 5-årig FRN-

obligation på 250 mn dollar.  

 

Marknadsrisken i Group Treasury & ALM:s räntepositioner, 

beräknad som genomsnittlig VaR, uppgick under perioden 

till 133 mn euro. Den aktierelaterade risken, beräknad som 

VaR, uppgick till 4 mn euro. Risken relaterad till 

kreditspreadar (VaR) uppgick till 3 mn euro. Ränterisken 

ökade något, medan aktierisken och risken relaterad till 

kreditspreadar var minskade jämfört med första kvartalet. 

 

Resultat 

Rörelseintäkterna uppgick till 171 mn euro under andra 

kvartalet. Räntenettot var i stort sett oförändrat: 125 mn 

euro under andra kvartalet, att jämföra med 131 mn euro 

under första kvartalet. Nettoresultat av poster till verkligt 

värde uppgick till 46 mn euro, att jämföra med 25 mn euro 

under första kvartalet, och härrörde främst från 

ränterelaterade innehav i likviditetsreserven. Periodens 

rörelseresultat var 96 mn euro. 
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Noter till redovisningen 
 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Denna konsoliderade delårsrapport har upprättats enligt 

IAS 34 ”Delårsrapportering”. Vidare har vissa 

kompletterande regler i enlighet med Lag (1995:1559) om 

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:25, med 

tillägg) och Kompletterande redovisningsregler för 

koncerner (RFR 1) från Rådet för finansiell rapportering 

tillämpats.  

 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har 

använts för delårsrapporten som för årsredovisningen 

2015. För ytterligare information, se not K1 i 

årsredovisningen 2015. De ändringar som införts under 

2016 beskrivs i avsnittet ”Förändrade 

redovisningsprinciper” nedan.  

 

Förändrade redovisningsprinciper 
Följande ändringar som publicerats av IASB började 

tillämpas den 1 januari 2016, men de har inte haft någon 

betydande inverkan på Nordeas redovisning: 

 Ändringar i IFRS 11 ”Redovisning av förvärv av 
andelar i gemensam verksamhet” 

 IAS 1 ”Upplysningsinitiativ” 

 Ändringar i IAS 16 och IAS 38 ”Förtydligande 
avseende accepterade metoder för avskrivning” 

 Årliga förbättringar av IFRS, 2012-2014 

 

Ändringar har också gjorts i lag (1995:1559) om 

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, vilka 

började tillämpas den 1 januari 2016. Dessa ändringar har 

inte fått någon betydande inverkan på Nordeas 

redovisning.  

 

Finansinspektionen har ändrat redovisningsföreskrifterna 

FFFS 2008:25 genom utfärdandet av FFFS 2015:20. 

Nordea började tillämpa dessa ändringar den 1 januari 

2016, men de har inte haft någon betydande inverkan på 

redovisningen. 

 

Rådet för finansiell rapportering har gjort ändringar i 

redovisningsrekommendationen för koncerner genom att 

ge ut ”RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 

koncerner – januari 2016”. Nordea började tillämpa dessa 

ändringar den 1 januari 2016, men de har inte haft någon 

betydande inverkan på redovisningen. 

 

Förändrad presentation av placeringsportföljer och 

fondförsäkringsavtal 

Nordea placerar i räntebärande värdepapper och aktier för 

sina kunders räkning i pensionsportföljer och 

fondförsäkringar där kunden står för placeringsrisken. 

Sådana tillgångar har omklassificerats till en separat rad i 

balansräkningen ”Tillgångar i placeringsportföljer och 

fondförsäkringsavtal” för att särskilja dem från tillgångar där 

Nordea står för placeringsrisken. Motsvarande skulder till 

kunder har omklassificerats till en separat rad i 

balansräkningen ”Inlåning i placeringsportföljer och 

fondförsäkringsavtal” eftersom dessa skulder uppför sig på 

ett annat sätt än vanlig inlåning från kunderna. 

 

Jämförelsesiffrorna har räknats om och deras inverkan på 

den aktuella och tidigare perioder framgår av tabellen 

nedan. Den förändrade presentationen har inte haft någon 

inverkan på resultaträkning eller eget kapital. 

 

 

 
 

Gamla Om- Nya Gamla Om- Nya Gamla Om- Nya

Mn euro riktlinjer räkning riktlinjer riktlinjer räkning riktlinjer riktlinjer räkning riktlinjer

Tillgångar

Utlåning till kreditinstitut 10 890 -420 10 470 10 959 -197 10 762 13 517 -198 13 319

Räntebärande värdepapper 86 671 -1 695 84 976 88 176 -1 641 86 535 88 309 -1 685 86 624

Aktier 40 967 -19 770 21 197 40 745 -18 472 22 273 43 012 -18 254 24 758

Tillgångar i placeringsportföljer 

och fondförsäkringsavtal - 22 040 22 040 - 20 434 20 434 - 20 262 20 262

Förvaltningsfastigheter 3 201 -129 3 072 3 165 -111 3 054 3 218 -93 3 125

Övriga tillgångar 24 645 -26 24 619 18 600 -13 18 587 18 240 -32 18 208

   

Skulder 

In- och upplåning från allmänheten 200 196 -4 236 195 960 193 342 -4 293 189 049 210 829 -4 427 206 402

Inlåning i placeringsportföljer och 

fondförsäkringsavtal - 22 463 22 463 - 21 088 21 088 - 20 862 20 862

Skulder till försäkringstagare 56 961 -17 802 39 159 55 491 -16 784 38 707 55 541 -16 408 39 133

Övriga skulder 32 255 -425 31 830 25 756 -11 25 745 27 980 -27 27 953

30 jun 2016 31 dec 2015 30 jun 2015
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Förändrad presentation av omläggningsavgifter och 

utbetalningsavgifter  

Omläggningsavgifter och utbetalningsavgifter som 

erhålls i samband med danska bolån har 

omklassificerats från ”Nettoresultat av poster till verkligt 

värde” till ”Avgifts- och provisionsnetto” i 

resultaträkningen i enlighet med Nordeas riktlinjer för 

klassificering av avgifter för lånehandläggning. En 

omläggningsavgift tas ut när ett bolån med rörlig ränta 

läggs om och en utbetalningsavgift tas ut när ett lån 

betalas ut. Jämförelsesiffrorna har räknats om och 

deras inverkan på den aktuella och tidigare perioder 

framgår av tabellen nedan. Den förändrade 

presentationen har inte haft någon inverkan på 

balansräkning eller eget kapital. 

 

Förändrad presentation av stabilitetsavgifter 

För att följa praxis på den lokala marknaden har Nordea 

omklassificerat avgifter till statliga garantiprogram från 

”Avgifts- och provisionsnetto” till ”Räntenetto”. 

Jämförelsesiffrorna har räknats om och inverkan på den 

aktuella och tidigare perioder framgår av tabellen 

nedan. Den förändrade presentationen har inte haft 

någon inverkan på balansräkning eller eget kapital. 

 

 
 

Förändrad presentation av avgifts- och 

provisionsnetto 

Presentationen i not 3 ”Avgifts- och provisionsnetto” har 

ändrats, i tillägg till de ändringar som beskrivs ovan. 

Den största ändringen är att intäkter och kostnader nu 

kvittas så att nettoresultatet från de olika 

verksamhetsområdena blir tydligare. 

Provisionskostnaderna har delats upp i mindre poster 

för att bättre svara mot provisionsintäkterna. 

 

Provisionsintäkter i samband med börsnoteringar har 

omklassificerats från ”Depå- och emissionstjänster” till 

”Courtage, värdepappersemissioner och 

företagsfinansiering” (ändringen påverkar 

helårsresultatet 2015 med 27 mn euro). 

Provisionskostnader i samband med kapitalförvaltning 

har omklassificerats från ”Övriga” till ”Kapitalförvaltning” 

(ändringen påverkar helårsresultatet 2015 med 80 mn 

euro). Dessa omklassificeringar har gjorts för att syftet 

med tjänsterna som utförts av eller för Nordea ska 

framgå tydligare.  

 

Inverkan på kapitaltäckningen till följd av nya 
eller omarbetade IFRS-standarder som ännu 
inte tillämpats 
IFRS 9 "Finansiella instrument” 

IASB har slutfört den nya standarden för finansiella 

instrument, IFRS 9 "Finansiella instrument". IFRS 9 

omfattar klassificering och värdering, nedskrivning och 

generell säkringsredovisning och ersätter de befintliga 

kraven inom dessa områden i IAS 39. IFRS 9 träder i 

kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 

eller senare. Standarden får tillämpas tidigare, men 

IFRS 9 har ännu inte godkänts av EU-kommissionen. 

För närvarande avser Nordea inte att tillämpa 

standarden i förtid. 

 

Ändringarna i klassificerings- och värderingsreglerna 

väntas inte få någon betydande inverkan på Nordeas 

resultat- eller balansräkning eftersom den blandade 

värderingsmodellen behålls, och eftersom det 

fortfarande kommer att finnas en värderingskategori 

som liknar den befintliga kategorin Finansiella tillgångar 

som kan säljas, i IAS 39. Några betydande 

omklassificeringar mellan verkligt värde och upplupet 

anskaffningsvärde eller någon betydande effekt på 

kapitaltäckningen och stora exponeringar förväntas inte 

för den första tillämpningsperioden, men detta beror 

naturligtvis på vilka finansiella instrument som finns 

upptagna i Nordeas balansräkning vid övergången.  

 

Nedskrivningskraven i IFRS 9 baseras på en modell för 

förväntade kreditförluster till skillnad från den 

nuvarande modellen för inträffade kreditförluster i 

IAS 39. Generellt förväntas de nya kraven höja 

avsättningarna för kreditförluster, minska eget kapital 

och inverka negativt på kapitaltäckningen vid 

övergången, men medför ingen inverkan på stora 

exponeringar för den första tillämpningsperioden. 

IFRS 9 anger att alla tillgångar som värderas till 

upplupet anskaffningsvärde och verkligt värde via övrigt 

totalresultat, liksom garantier och kreditåtaganden, ska 

omfattas av prövningen av nedskrivningsbehovet. För 

närvarande beräknar inte Nordea gruppvisa 

reserveringar för poster utanför balansräkningen eller 

för kategorin Finansiella tillgångar som kan säljas. De 

tillgångar, vars nedskrivningsbehov ska prövas, delas in 

i tre kategorier, beroende på graden av 

kreditförsämring. Kategori 1 omfattar tillgångar där det 

Gamla Om- Nya Gamla Om- Nya Gamla Om- Nya Gamla Om- Nya Gamla Om- Nya

Mn euro riktlinjer räkning riktlinjer riktlinjer räkning riktlinjer riktlinjer räkning riktlinjer riktlinjer räkning riktlinjer riktlinjer räkning riktlinjer

Räntenetto 1 212 -40 1 172 1 309 -35 1 274 2 402 -62 2 340 2 597 -70 2 527 5 110 -147 4 963

- varav statliga garantiprogram -40 -35 -62 -70 -147

Avgifts- och provisionsnetto 756 48 804 783 50 833 1 492 84 1 576 1 540 102 1 642 3 025 205 3 230

- varav statliga garantiprogram 40 35 62 70 147

- varav omläggnings-/utbetalningsavgifter 8 15 22 32 58

Nettoresultat av poster till verkligt värde 413 -8 405 401 -15 386 759 -22 737 1 045 -32 1 013 1 703 -58 1 645

- varav omläggnings-/utbetalningsavgifter -8 -15 -22 -32 -58

Helåret 2015Jan-jun 2015Jan-jun 2016Kv2 2016 Kv2 2015
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inte har skett en väsentlig ökning av kreditrisken, 

kategori 2 omfattar tillgångar där det skett en väsentlig 

ökning av kreditrisken och kategori 3 omfattar tillgångar 

som individuellt har värderats som osäkra fordringar. I 

kategori 1 ska reserveringarna motsvara förväntade 

kreditförluster under kommande 12 månader. I 

kategori 2 och 3 ska reserveringarna motsvara 

förväntade kreditförluster under hela den återstående 

löptiden. I Nordeas befintliga modell för beräkning av 

gruppvisa reserveringar definieras en förlusthändelse 

som en försämring i låntagarens rating/scoring. En 

förlusthändelse i den befintliga modellen väntas dock 

inte motsvara den utlösande händelse som flyttar en 

post från kategori 1 till kategori 2 enligt IFRS 9. I 

dagsläget har Nordea inte heller några reserveringar för 

tillgångar där det inte har skett någon ökning av 

kreditrisken. För tillgångar där det har skett en väsentlig 

ökning av kreditrisken har Nordea i dagsläget 

reserveringar motsvarande de förluster som beräknas 

uppkomma under perioden mellan dagen för 

förlusthändelsen och dagen då den identifieras 

individuellt, den så kallade uppkomstperioden 

(emergence period), medan IFRS 9 kommer att kräva 

reserveringar motsvarande förväntade kreditförluster 

under hela den återstående löptiden. Detta innebär att 

de totala reserveringarna kommer att öka när IFRS 9 

implementeras. 

 

Den största förändringen av kraven avseende allmän 

säkringsredovisning är att standarden gör 

säkringsredovisningen mer anpassad till 

riskhanteringen. Eftersom Nordea i allmänhet använder 

portföljsäkring bedömer Nordea att de nya kraven inte 

får någon betydande inverkan på Nordeas redovisning, 

kapitaltäckning eller stora exponeringar för den första 

tillämpningsperioden.  

 

Nordeas konsekvensanalys av införandet av IFRS 9 är 

ännu inte slutförd. 

 

IFRS 15 ”Intäkter från kundkontrakt” 

IASB har publicerat den nya standarden IFRS 15 

”Revenue from Contracts with Customers” (”Intäkter 

från kundkontrakt”). Den nya standarden beskriver en 

enda heltäckande redovisningsmodell för intäkter från 

kundkontrakt och ersätter nuvarande standarder och 

tolkningar för intäktsredovisning i IFRS, till exempel IAS 

18 ”Intäkter”. Den nya standarden ska tillämpas för 

räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller 

senare, men får tillämpas tidigare. EU-kommissionen 

väntas godkänna standarden under tredje kvartalet 

2016. För närvarande avser Nordea inte att tillämpa 

standarden i förtid. Standarden gäller inte för finansiella 

instrument, försäkringsavtal eller leasingavtal. Nordea 

har inte slutfört sin analys av dess inverkan på 

redovisningen, men den nuvarande bedömningen är att 

den nya standarden inte får någon betydande inverkan 

på Nordeas redovisning, kapitaltäckning eller stora 

exponeringar för den första tillämpningsperioden.  

 

IFRS 16 ”Leasing” 

IASB har publicerat den nya standarden IFRS 16 

”Leasing”. Den nya standarden förändrar 

redovisningskraven för leasetagare. Alla leasingkontrakt 

(med undantag för kortfristiga och mindre 

leasingkontrakt) ska redovisas som en tillgång med 

nyttjanderätt och som en motsvarande skuld i 

leasetagarens balansräkning och leasingbetalningarna 

ska redovisas som avskrivning och räntekostnad. 

Redovisningskraven för leasegivare är oförändrade. 

Även ytterligare upplysningar krävs. Den nya 

standarden träder i kraft för räkenskapsår som börjar 

den 1 januari 2019 eller senare och tidigare tillämpning 

är tillåten. Den nya standarden har ännu inte godkänts 

av EU-kommissionen. För närvarande avser Nordea 

inte att tillämpa IFRS 16 i förtid. Nordeas nuvarande 

bedömning är att den nya standarden kommer att 

förändra redovisningen av fastighetsleasing, vilket 

huvudsakligen påverkar Nordeas balansräkning.  

 

Övriga ändringar i IFRS  

Övriga ändringar i IFRS förväntas inte få någon 

betydande inverkan på Nordeas redovisning, 

kapitaltäckning eller stora exponeringar när den 

tillämpas första gången 

. 
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Not 2  Segmentrapportering

Jan-jun 2016

Retail 

Banking 

Whole-

sale 

Banking

Wealth 

Manage-

ment

Group 

Corporate 

Centre

Övriga 

rörelse-

segment

Summa 

rörelse-

segment

Av-

stämning

Summa 

koncernen

Summa rörelseintäkter, mn euro 2 653 1 045 948 327 166 5 139 -288 4 851

- varav interna transaktioner
1 

, mn euro -594 -212 2 804 0 0 - -

Rörelseresultat, mn euro 1 088 479 558 193 125 2 443 -214 2 229

Utlåning till allmänheten
2
, md euro 226 58 11 - - 295 50 345

In- och upplåning från allmänheten
2
, md euro 110 41 14 - - 165 31 196

Jan-jun 2015

Summa rörelseintäkter, mn euro 2 840 1 336 932 306 7 5 421 -179 5 242

- varav interna transaktioner
1 

, mn euro -644 -164 7 818 -17 0 - -

Rörelseresultat, mn euro 1 219 792 534 237 12 2 794 -150 2 644

Utlåning till allmänheten
2
, md euro 223 58 10 - - 291 67 358

In- och upplåning från allmänheten
2
, md euro 107 42 13 - - 162 44 206

1 
IFRS 8 kräver information om intäkter från transaktioner med andra rörelsesegment. Nordea har definierat segmentinterna intäkter som interna

  ränteintäkter och räntekostnader relaterade till rörelsesegmentens finansiering genom internbanken inom Group Corporate Centre.
2 

Volymerna inkluderas endast separata för rörelsesegment om de rapporteras separat till den högsta verkställande beslutsfattaren.  

Rörelsesegment

Nedbrytning av Retail Banking, Wholesale Banking och Wealth Management

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Summa rörelseintäkter, mn euro 2 638 2 799 101 92 -86 -51 2 653 2 840

- varav interna transaktioner, mn euro -498 -563 -13 -15 -83 -66 -594 -644

Rörelseresultat, mn euro 1 145 1 232 40 56 -97 -69 1 088 1 219

Utlåning till allmänheten, md euro 218 215 8 8 0 0 226 223

In- och upplåning från allmänheten, md euro 106 103 4 4 0 0 110 107

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Summa rörelseintäkter, mn euro 708 723 173 190 115 116 66 307 -17 0 1 045 1 336

- varav interna transaktioner, mn euro -102 -41 -62 -67 -41 -44 40 25 -47 -37 -212 -164

Rörelseresultat, mn euro 424 458 99 160 68 65 -56 154 -56 -45 479 792

Utlåning till allmänheten, md euro 41 40 12 12 5 6 - - - - 58 58

In- och upplåning från allmänheten, md euro 35 36 5 5 1 1 - - - - 41 42

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Summa rörelseintäkter, mn euro 405 439 398 377 286 253 -141 -137 948 932

- varav interna transaktioner, mn euro 2 7 0 0 0 0 0 0 2 7

Rörelseresultat, mn euro 194 235 279 257 206 170 -121 -128 558 534

Utlåning till allmänheten, md euro 11 10 - - - - - - 11 10

In- och upplåning från allmänheten, md euro 14 13 - - - - - - 14 13
1
 Retail Banking Norden inkluderar bankverksamheten i Danmark, Finland, Norge och Sverige.         

2
 Retail Banking Baltic countries inkluderar bankverksamheten i Estland, Lettland och Litauen.           

3
 Retail Banking Övrigt inkluderar supportfunktionerna Development & Projects, Distribution, Segments, Products och IT.                   

4
 Wholesale Banking Övrigt inkluderar området International Units samt supportfunktionerna Transaction Products, Segment CIB och IT.

5
 Wealth Management Övrigt inkluderar områdena Savings och supportfunktionerna, som IT.

Retail 

Banking

Wholesale 

Banking

Jan-jun

Jan-jun

Wholesale 

Banking 

Övrigt
4 

Capital 

Markets 

oallokerat

Nordea Bank 

Russia

Jan-jun

Jan-jun Jan-jun

Jan-jun

Retail 

Banking 

Övrigt
3

Jan-jun

Shipping, 

Offshore & 

Oil Services

Corporate & 

Institutional 

Banking

Jan-jun Jan-jun Jan-jun

Jan-jun

Retail Banking 

Norden
1

Retail 

Banking 

Baltic 

countries
2

Private 

Banking

Asset 

Management

Life & 

Pension 

oallokerat

Wealth 

Management 

Övrigt
5

Wealth 

Management 

Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun
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Not 2, fortsättning

Avstämning mellan summa rörelsesegment och finansiella rapporter

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Summa rörelsesegment 2 443 2 794 295 291 165 162

Koncernfunktioner
1

-151 -12 - - - -

Oallokerade poster 91 6 47 61 30 42

Skillnader i redovisningsprinciper
2

-154 -144 3 6 1 2

Total 2 229 2 644 345 358 196 206
1
 Består av Group Risk Management, Group Internal Audit, Chief of staff office, Group Finance and Business Control och Group Compliance.

2 
Effekt från användning av budgetvalutakurser och interna allokeringsprinciper i segementrapporteringen. 

Värdering av rörelsesegmentens prestation 

In- och upplåning 

från allmänheten, 

md euro

Utlåning till 

allmänheten, md 

euro

30 jun

Finansiellt resultat presenteras för de huvudsakliga affärsområdena Retail Banking, Wholesale Banking och Wealth 

Management, med ytterligare nedbrytning på rörelsesegment, samt för rörelsesegmentet Group Corporate Centre. Övriga 

rörelsesegment som understiger de kvantitativa gränsvärdena i IFRS 8 inkluderas i Övriga rörelsesegment. 

Koncernfunktioner, elimineringar och resultat som inte i sin helhet allokeras till något av rörelsesegmenten visas separat 

som avstämningsposter. 

Värderingsprinciper och allokeringar mellan rörelsesegmenten följer, i enlighet med IFRS 8, den information som rapporteras 

till den högsta verkställande beslutsfattaren. I Nordea har Group Executive Management identifierats som den högsta 

verkställande beslutsfattaren. De huvudsakliga skillnaderna jämfört med sektionen "Affärsområden" i denna rapport är att 

information till den högsta verkställande beslutsfattaren upprättas med användande av budget valutakurser och att olika 

allokeringsprinciper mellan rörelsesegmenten har använts.

Rörelseresultat, 

mn euro

Jan-jun 30 jun
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Not 11   Kapitaltäckning

Nedanstående värden är enligt del 8 av CRR, i Sverige implementerad i FFFS 2014:12

Sammanfattning av poster som ingår i kapitalbasen

30 jun
3

31 dec
3

30 jun

Mn euro 2016 2015 2015

Beräkning av kapitalbas

Eget kapital i konsoliderad situation 29 138 29 959 26 981

Föreslagen/verkställd utdelning -1 255 -2 584

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 27 883 27 375 26 981

Uppskjutna skattefordringar

Immateriella tillgångar -3 100 -2 866 -2 759

IRK-reserveringar underskott (-) -305 -296 -249

Avdrag för investeringar i kreditinstitut (50%)

Pensionstillgångar utöver relaterade förpliktelser
1

-104 -296 -90

Övriga poster, netto -355 -342 -506

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapitalet -3 864 -3 800 -3 604

Kärnprimärkapital (netto efter avdrag) 24 019 23 575 23 377

Primärkapitaltillskott före lagstiftningsjusteringar 2 956 2 968 2 917

Summa lagstiftningsjusteringar av primärkapitaltillskott -17 -27 -27

Övrigt primärkapital 2 939 2 941 2 890

Primärkapital (netto efter avdrag) 26 958 26 516 26 267

Supplementärkapital före lagstiftningsjusteringar 5 754 5 940 4 685

IRK-reserveringar underskott (-) 82

Avdrag för investeringar i kreditinstitut (50%)

Avdrag för investeringar i försäkringsföretag -1 205 -1 501 -509

Pensionstillgångar utöver relaterade förpliktelser

Övriga poster, netto -59 -55 -44

Summa lagstiftningsjusteringar av supplementärkapital -1 182 -1 556 -553

Supplementärkapital 4 572 4 384 4 132

Kapitalbas (netto efter avdrag)
2

31 530 30 900 30 399
1
 Förutsätter godkännande från Finansinspektionen

2
 Kapitalbas justerad för IRK-reserveringar, dvs. den justerade kapitalbasen uppgick till 31 753 mn den 30 jun 2016

3
 Inklusive periodens resultat

Kapitalbas exklusive periodens resultat

30 jun 31 dec 30 jun

Mn euro 2016 2015 2015

Primärkapital, exkl. periodens resultat 23 317 22 802 23 377

Kapitalbas, exkl. periodens resultat 30 828 30 127 30 399

För mer information om lagstadgade upplysningar om bruttosoliditet, se det lagstadgade preliminära meddelandet av uppgifter 

(kapitalkravsförordningen artikel 433 och 437)* 
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Not 11, forts.

Minimikapitalkrav och riskexponeringsbelopp 30 jun 30 jun 31 dec 31 dec 30 jun 30 jun

2016 2016 2015 2015 2015 2015

Mn euro

Minimikapital-

krav

Riskexponerings-

belopp

Minimikapital-

krav

Riskexponerings-

belopp

Minimikapital-

krav

Riskexponerings-

belopp

Kreditrisk 9 326 116 573 9 358 116 978 9 390 117 383

- varav motpartsrisk 850 10 626 761 9 510 758 9 473

IRK-metoden  8 237 102 962 8 297 103 717 8 287 103 590

 - företag 5 635 70 430 5 630 70 371 5 538 69 227

     - avancerad 4 443 55 528 4 497 56 211 4 398 54 971

     - grundläggande 1 192 14 902 1 133 14 160 1 140 14 256

 - institut 619 7 742 682 8 526 724 9 047

 - hushållsexponeringar 1 794 22 427 1 802 22 520 1 865 23 315

   - säkerhet har fastställts i form av fastighet 997 12 462 1 016 12 702 1 023 12 783

   - andra hushållsexponeringar 797 9 965 786 9 818 842 10 532

 - övriga 189 2 363 183 2 300 160 2 001

Schablonmetoden 1 089 13 611 1 061 13 261 1 103 13 793

- nationella regeringar eller centralbanker 54 671 40 504 32 396

- delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter 27 340 19 237 18 229

- offentliga organ 4 45 3 32 3 34

- multilaterala utvecklingsbanker 2 31 0 0 0 0

- internationella organisationer

- institut 27 334 23 282 27 342

- företag 156 1 945 169 2 109 164 2 053

- hushåll 252 3 155 251 3 137 260 3 253

- säkrade genom panträtt i fastigheter 227 2 838 231 2 887 240 3 004

- fallerande exponeringar 9 118 9 119 14 179

- förenade med särskilt hög risk 55 691 59 741 58 723

- säkerställda obligationer

- institut och företag med ett kortfristigt kreditbetyg

- andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar

- aktieexponeringar 231 2 885 209 2 617 199 2 484

- övriga poster 45 558 48 596 88 1 096

Kreditvärdighetsjusteringsrisk 151 1 889 140 1 751 165 2 061

Marknadsrisk 526 6 578 522 6 534 696 8 698

 - handelslager, interna modeller 255 3 188 239 2 990 392 4 902

 - handelslager, schablonmetoden
1

93 1 161 96 1 209 108 1 347

 - övrig verksamhet, schablonmetoden 178 2 229 187 2 335 196 2 449

Operativ risk 1 350 16 873 1 363 17 031 1 363 17 031

Schablonmetoden 1 350 16 873 1 363 17 031 1 363 17 031

Ytterligare riskexponeringsbelopp enligt Artikel 3 CRR 80 1 000 80 1 000 368 4 600

Delsumma 11 433 142 913 11 463 143 294 11 982 149 773

Justering enligt Basel I golv

Ytterligare kapitalkrav enligt Basel I golv 6 244 78 049 6 283 78 533 6 027 75 343

Summa 17 677 220 962 17 746 221 827 18 009 225 116
1
 Marknadsrisk - handelslager, schablonmetoden är omräknad för perioden kv2 2015
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Not 11, forts.

Minimikapitalkrav och kapitalbuffertar

Procent CCoB CCyB SII SRB Summa

Kärnprimärkapital 4,5 2,5 0,6 2,0                   3,0 6,1 10,6

Primärkapital 6,0 2,5 0,6 2,0                   3,0 6,1 12,1

Kapitalbas 8,0 2,5 0,6 2,0                   3,0 6,1 14,1

Mn euro

Kärnprimärkapital 6 431 3 573 811 4 287 8 671 15 102

Primärkapital 8 575 3 573 811 4 287 8 671 17 246

Kapitalbas 11 433 3 573 811 4 287 8 671 20 104
1
 Endast maxvärdet av SII och SRB används i beräkningen av totala kapitalbuffertar

Kärnprimärkapital tillgängligt för att möta  kapitalbuffertkrav 30 jun
1

31 dec
1

30 jun

Procent av Riskexponeringsbelopp 2016 2015 2015

Kärnprimärkapital 12,3 12,0 11,1
1 

Inklusive periodens resultat

Kapitalrelationer 30 jun 31 dec 30 jun

Procent 2016 2015 2015

Kärnprimärkapitalrelation, inklusive periodens resultat 16,8 16,5 16,0

Primärkapitalrelation, inklusive periodens resultat 18,9 18,5 17,9

Kärnprimärkapitalrelation, inklusive periodens resultat 22,1 21,6 20,7

Kärnprimärkapitalrelation, exklusive periodens resultat 16,3 15,9 15,6

Primärkapitalrelation, exklusive periodens resultat 18,4 18,0 17,5

Kärnprimärkapitalrelation, exklusive periodens resultat 21,6 21,0 20,3

Kapitalrelationer inklusive Basel I golv 30 jun 31 dec 30 jun

Procent 2016 2015 2015

Kärnprimärkapitalrelation, inklusive periodens resultat 11,0 10,8 10,8

Primärkapitalrelation, inklusive periodens resultat 12,3 12,1 12,1

Kärnprimärkapitalrelation, inklusive periodens resultat 14,4 14,1 13,9

Kärnprimärkapitalrelation, exklusive periodens resultat 10,7 10,4 10,5

Primärkapitalrelation, exklusive periodens resultat 12,0 11,7 11,8

Kärnprimärkapitalrelation, exklusive periodens resultat 14,1 13,7 13,6

30 jun
1

31 dec
1

30 jun

Bruttosoliditetsgraden 2016 2015 2015

Primärkapital, definition inklusive övergångsregler, mn euro 26 958 26 516 26 267

Totalt exponeringsmått, mn euro 598 951 576 317 592 384

Bruttosoliditetsgraden, i procent 4,5 4,6 4,4
1
 Inklusive periodens resultat

Kapitalbuffertar

totalt
1

Minimikapital-

krav

Kapitalbuffertar
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Not 11, forts.

Kreditriskexponeringar där interna modeller används uppdelade efter kreditbetyg och riskklass

Poster inom balans-

räkningen,

mn euro

Poster utanför 

balans-räkningen,

mn euro

Exponerings

belopp, mn euro
1

Varav 

exponeringsbelopp 

utanför 

balansräkningen,

mn euro

Exponerings-viktad 

genomsnittlig riskvikt

Företag, grundläggande IRK-metoden: 14 441 4 396 32 239 933 46,2

varav:

- riskklass 6 1 547 141 5 474 25 15,2

- riskklass 5 4 088 1 319 10 513 342 30,8

- riskklass 4 5 308 1 543 11 498 339 56,6

- riskklass 3 1 912 911 2 959 185 88,8

- riskklass 2 363 101 717 4 160,0

- riskklass 1 38 21 44 0 180,3

- utan kreditvärdering 682 273 421 14 113,0

- fallerade 503 87 613 24 0,1

Företag, avancerade IRK-metoden: 113 083 65 860 144 279 34 733 38,5

varav:

- riskklass 6 14 208 5 776 16 282 3 159 9,7

- riskklass 5 25 592 25 588 39 900 13 934 23,1

- riskklass 4 51 126 27 204 63 808 14 328 39,1

- riskklass 3 12 383 4 583 14 291 2 363 58,1

- riskklass 2 4 279 1 271 4 433 577 103,0

- riskklass 1 307 63 296 22 102,6

- utan kreditvärdering 1 075 744 1 329 350 77,6

- fallerade 4 113 631 3 940 0 140,7

Institut, grundläggande IRK-metoden: 30 856 3 056 40 010 1 212 19,3

varav:

- riskklass 6 11 359 505 13 423 341 8,9

- riskklass 5 19 045 898 24 778 371 21,3

- riskklass 4 297 1 037 1 540 365 57,1

- riskklass 3 70 268 148 90 129,4

- riskklass 2 28 57 28 12 207,2

- riskklass 1 0 7 2 2 271,2

- utan kreditvärdering 57 284 91 31 146,4

- fallerade 0 0

Hushåll, varav exponeringar säkrade av fastighet: 137 809 7 235 143 322 5 513 8,7

varav:

- riskklass 6 90 141 6 035 94 806 4 666 3,5

- riskklass 5 28 400 803 29 025 624 8,0

- riskklass 4 11 926 221 12 058 132 16,0

- riskklass 3 3 493 113 3 555 63 31,0

- riskklass 2 1 494 48 1 514 20 66,0

- riskklass 1 808 6 812 3 89,6

- utan kreditvärdering 44 3 45 1 29,2

- fallerade 1 503 6 1 507 4 139,4

Hushåll, varav andra hushållsexponeringar: 25 943 13 291 33 182 8 400 30,0

varav:

- riskklass 6 7 537 7 389 12 040 4 674 9,2

- riskklass 5 6 251 3 009 7 896 1 910 19,2

- riskklass 4 3 906 1 428 4 514 931 31,5

- riskklass 3 2 762 761 3 024 492 37,1

- riskklass 2 2 638 308 2 764 198 40,3

- riskklass 1 1 823 133 1 825 82 55,0

- utan kreditvärdering 106 127 144 37 46,1

- fallerade 920 136 975 76 267,6

Övriga motpartslösa tillgångar: 2 668 35 2 364 12 100,0

1 
Inkluderar exponeringar för poster på och utanför balansräkningen, derivat samt värdepappersfinansiering

Nordea har inte följande IRK exponeringsklasser: aktieexponeringar, poster som representerar positioner i värdepapperisering, exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker samt kvalificerade rullande 

hushållsexponeringar
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Not 12 Risker och osäkerhet 
 
Nordeas intäktsbas avspeglar koncernens verksamhet med 

en stor och diversifierad kundbas bestående av 

privatpersoner, företag och finansinstitut verksamma inom 

olika geografiska områden och branscher.  

 

Kreditrisk är den mest betydande riskexponeringen för 

Nordea. Koncernen är också utsatt för andra risker såsom 

marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk, 

regelefterlevandsrisk och livförsäkringsrisk. Mer information 

om riskfördelningen finns i årsredovisningen. 

 

Ingen av dessa exponeringar och risker bedöms medföra 

någon väsentlig negativ effekt på koncernen eller dess 

finansiella ställning på medellång sikt.  

 

Inom ramen för den normala affärsverksamheten är 

koncernen föremål för krav i civilrättsliga stämningar och 

tvister, varav de flesta rör förhållandevis små belopp. 

Nordeas bedömning är att dessa tvister inte kommer att 

medföra någon väsentlig negativ effekt på koncernen eller 

dess finansiella ställning under de närmaste sex 

månaderna.  

 
  

Kapitalkrav för marknadsrisk

Mn euro

Riskexponerings-

belopp

Minimi-

kapitalkrav

Riskexponerings-

belopp

Minimi-

kapitalkrav

Riskexponerings-

belopp

Minimi-

kapitalkrav

Riskexponerings-

belopp

Minimi-

kapitalkrav

Ränterisk och övriga1 1 350 108 969 78 2 319 186

Aktierisk 152 12 156 12 308 25

Valutarisk 290 23 2 229 178 2 519 202

Råvarurisk 35 3 35 3

Avvecklingsrisk 1 0 1 0

Diversifieringseffekt -542 -43 -542 -43

Stressjusterat Value-at-Risk 895 72 895 72

Ytterligare riskvärden 527 42 527 42

Övergripande riskmått 517 41 517 41

Total 3 188 255 1 161 93 2 229 178 6 578 526
1
 Ränteriskkolumn Handelslager, interna modeller inkluderar både generell och specifik ränterisk, vilket i övrigt refereras till ränterisk 

  Value-at-Risk samt kreditspread Value-at-Risk

Total
Handelslager, 

interna modeller

Handelslager, 

schablonmetoden

Övrig verksamhet, 

schablonmetoden
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Definitioner och begrepp / alternativa resultatmått 
 
 
 

Avkastning på eget kapital 

Årets resultat exklusive minoritetsintressen i procent av 

genomsnittligt eget kapital under året. I genomsnittligt eget 

kapital ingår årets resultat och ej utbetald utdelning. 

Minoritetsintressen ingår ej. 

 

Totalavkastning (TSR) 

Totalavkastning mätt som värdetillväxt i ett aktieinnehav 

under året, under antagande om att utdelningen 

återinvesteras i nya aktier vid utbetalningstidpunkten. 

 

Primärkapital (Tier 1 capital) 

Primärkapitalet består av kärnprimärkapitalet och övrigt 

primärkapital. I primärkapitalet ingår konsoliderat eget 

kapital exklusive investeringar i försäkringsbolag, 

föreslagen utdelning, uppskjutna skattefordringar, 

immateriella tillgångar i bankverksamheten, hela avdraget 

avseende förväntat ”underskott” (den negativa skillnaden 

mellan förväntade kreditförluster och gjorda reserveringar) 

och slutligen övriga avdrag såsom kassaflödessäkringar. 

 

Primärkapitalrelation (Tier 1 capital ratio) 

Primärkapital i procent av riskexponeringsbeloppet. 

Kärnprimärkapitalrelationen beräknas som 

kärnprimärkapital i procent av riskexponeringsbeloppet. 

 

Kreditförlustrelation 

Kreditförluster, netto (på årsbasis) dividerade med 

utgående balans per kvartal för Utlåning till allmänheten 

(utlåning). 

 

Andel osäkra lånefordringar, brutto 

Individuellt värderade osäkra lånefordringar före reserver 

dividerade med totala lånefordringar före reserver. 

 

Andel osäkra lånefordringar, netto 

Individuellt värderade osäkra lånefordringar efter reserver 

dividerade med totala lånefordringar före reserver. 

 

Total reserveringsgrad 

Totala reserver dividerade med totala lånefordringar före 

reserver. 

 

Reserver i relation till osäkra lånefordringar 

Reserver för individuellt värderade osäkra lånefordringar 

dividerade med individuellt värderade osäkra lånefordringar 

före reserver. 

 

Reserver i relation till osäkra lånefordringar  

(reserveringskvot) 

Totala reserver dividerade med totala osäkra lånefordringar 

före reserver.  

 

Oreglerade lånefordringar som inte är osäkra 

Förfallna lånefordringar som inte är osäkra med hänsyn till 

framtida kassaflöden (ingår i Lånefordringar som inte är 

osäkra). 

 

Ekonomiskt kapital 

Ekonomiskt kapital är Nordeas interna mått på det kapital 

som krävs för att med viss sannolikhet täcka oväntade 

förluster i verksamheten. EC beräknas med avancerade 

interna modeller för att ge ett konsekvent mått avseende 

kredit- och marknadsrisk, operativ risk, affärsrisk och 

livförsäkringsrisk inom Nordeas olika affärsområden. När 

alla risker i koncernen aggregeras uppstår 

diversifieringseffekter, till följd av skillnader i 

verksamheternas risk samt att det är osannolikt att 

oväntade förluster uppstår samtidigt. 

 

ROCAR 

ROCAR (return on capital at risk) utgörs av periodens 

resultat som en andel av ekonomiskt kapital. 

Affärsområdena beräknar ROCAR som rörelseresultat efter 

schablonskatt som en andel av ekonomiskt kapital. 

 

 

Fler alternativa resultatmått samt definitioner och begrepp finns på http://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-

and-presentations/select-reports-and-presentations/ och i årsredovisningen. 

 

 
 
  

http://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/select-reports-and-presentations/
http://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/select-reports-and-presentations/
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Nordea Bank AB (publ) 
 
Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten för moderföretaget, Nordea Bank AB 

(publ), upprättas i enlighet med Lag (1995:1559) om 

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, 

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:25 med 

tillägg) och redovisningsrekommendationen för juridiska 

personer (RFR 2) från Rådet för finansiell rapportering.  

 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 

har använts för delårsrapporten som för 

årsredovisningen 2015. För ytterligare information, se 

not M1 i årsredovisningen 2015. De ändringar som 

införts under 2016 beskrivs i avsnittet ”Förändrade 

redovisningsprinciper” nedan. 

 

Förändrade redovisningsprinciper 
IASB har utfärdat "Ändringar i IAS 27, Kapitalandels-
metoden i separata finansiella rapporter”, vilket gör det 

möjligt att redovisa innehav i dotterföretag, joint venture 
och intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Lagen 

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag tillåter emellertid inte redovisning av 

innehav i dotterföretag enligt kapitalandelsmetoden. 
Ändringarna infördes den 1 januari 2016 men har hittills 

inte fått någon betydande inverkan på redovisningen, 
kapitaltäckningen eller stora exponeringar. 

 

Ändringar har också gjorts i lag (1995:1559) om 

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, 

vilka började tillämpas den 1 januari 2016. 

Enligt den nya lagen har investeringar vars syfte är att 

skapa en varaktig förbindelse med det andra företaget, 

som inte uppfyller kriterierna för koncernföretag eller 

intresseföretag, redovisats separat i balansräkningen 

som ”Ägarintresse i övriga företag”. Ett belopp 

motsvarande kostnaden för eget utvecklingsarbete 

(redovisas som en immateriell tillgång i Nordeas 

balansräkning) har vidare redovisats separat inom eget 

kapital som ”Fond för utvecklingsutgifter”. Dessa 

ändringar har inte fått någon betydande inverkan på 

redovisningen. 

 

Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2008:25 har 

också ändrats genom utfärdandet av FFFS 2015:20. 

Dessa ändringar började tillämpas den 1 januari 2016, 

men har inte haft någon betydande inverkan på 

redovisningen. 

 

Rådet för finansiell rapportering har gjort ändringar i 

redovisningsrekommendationen för juridiska personer 

genom att ge ut ”RFR 2 Redovisning för juridiska 

personer – januari 2016”. Dessa ändringar började 

tillämpas den 1 januari 2016, men har inte haft någon 

betydande inverkan på redovisningen. 

 

Andra ändringar som infördes den 1 januari 2016 

beskrivs i avsnittet ”Förändrade redovisningsprinciper” i 

not 1 för koncernen. Applicerbara slutsatser i detta 

avsnitt är också relevanta för moderföretaget. När det 

gäller den ändrade presentationen av stabilitetsavgifter 

har jämförelsesiffrorna räknats om och inverkan på den 

aktuella och tidigare perioder framgår av tabellen 

nedan. 

 

 
 

 

 
Inverkan på kapitaltäckningen till följd av nya 
eller omarbetade IFRS-standarder som ännu inte 
tillämpats 
Andra kommande ändringar i IFRS som ännu inte tillämpas 

av moderföretaget beskrivs i avsnittet ”Inverkan på  

 

 

 

kapitaltäckningen till följd av nya eller omarbetade IFRS-

standarder” i not 1 för koncernen. Applicerbara slutsatser i 

detta avsnitt är också relevanta för moderföretaget.  

 
 

Gamla Om- Nya Gamla Om- Nya Gamla Om- Nya Gamla Om- Nya Gamla Om- Nya

Mn euro riktlinjer räkning riktlinjer riktlinjer räkning riktlinjer riktlinjer räkning riktlinjer riktlinjer räkning riktlinjer riktlinjer räkning riktlinjer

Räntenetto 130 -14 116 155 -16 139 245 -15 230 318 -32 286 576 -65 511

Avgifts- och provisionsnetto 213 14 227 208 16 224 433 15 448 423 32 455 821 65 886

Kv2 2016 Kv2 2015 Jan-jun 2016 Jan-jun 2015 Helåret 2015
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Not 1   Kapitaltäckning

Nedanstående värden är enligt del 8 av CRR, i Sverige implementerad i FFFS 2014:12

Sammanfattning av poster som ingår i kapitalbasen

30 jun 31 dec
3

30 jun

Mn euro 2016 2015 2015

Beräkning av kapitalbas

Eget kapital i konsoliderad situation 17 508 20 079 18 163

Föreslagen/verkställd utdelning  -2 584

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 17 508 17 495 18 163

Uppskjutna skattefordringar  

Immateriella tillgångar -1 265 -1 091 -887

IRK-reserveringar underskott (-)  

Avdrag för investeringar i kreditinstitut (50%)

Pensionstillgångar utöver relaterade förpliktelser
1

 

Övriga poster, netto -51 -31 -36

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapitalet -1 316 -1 122 -923

Kärnprimärkapital (netto efter avdrag) 16 192 16 373 17 240

Primärkapitaltillskott före lagstiftningsjusteringar 2 969 2 971 2 920

Summa lagstiftningsjusteringar av primärkapitaltillskott -30 -30 -30

Övrigt primärkapital 2 939 2 941 2 890

Primärkapital (netto efter avdrag) 19 131 19 314 20 130

Supplementärkapital före lagstiftningsjusteringar 5 488 5 686 4 437

IRK-reserveringar underskott (-) 119 108 62

Avdrag för investeringar i kreditinstitut (50%)

Avdrag för investeringar i försäkringsföretag -1 205 -1 501 -509

Pensionstillgångar utöver relaterade förpliktelser

Övriga poster, netto -58 -58 -44

Summa lagstiftningsjusteringar av supplementärkapital -1 144 -1 451 -491

Supplementärkapital 4 344 4 235 3 946

Kapitalbas (netto efter avdrag)
2

23 475 23 549 24 076
1
 Förutsätter godkännande från Finansinspektionen

2
 Kapitalbas justerad för IRK-reserveringar, dvs. den justerade kapitalbasen uppgick till 23 356 mn den 30 jun 2015

3
 Inklusive periodens resultat

Kapitalbas inklusive periodens resultat

30 jun 31 dec 30 jun

Mn euro 2016 2015 2015

Primärkapital, inkl. periodens resultat 16 633 16 373 17 291

Kapitalbas, inkl. periodens resultat 23 916 23 549 24 126
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Not 1, forts.

Minimikapitalkrav och riskexponeringsbelopp 30 jun 30 jun 31 dec 31 dec 30 jun 30 jun

2016 2016 2015 2015 2015 2015

Mn euro

Minimikapital-

krav

Riskexponerings-

belopp

Minimikapital-

krav

Riskexponerings-

belopp

Minimikapital-

krav

Riskexponerings-

belopp

Kreditrisk 6 229 77 858 6 346 79 328 6 413 80 158

- varav motpartsrisk 190 2 378 133 1 660 134 1 677

IRK-metoden  2 685 33 562 2 849 35 613 2 809 35 113

 - företag 2 216 27 694 2 367 29 584 2 320 28 996

     - avancerad 1 545 19 311 1 718 21 467 1 639 20 483

     - grundläggande 671 8 383 649 8 117 681 8 513

 - institut 251 3 138 255 3 195 278 3 473

 - hushållsexponeringar 125 1 559 125 1 562 151 1 888

   - säkerhet har fastställts i form av fastighet 6 78 7 83 7 86

   - andra hushållsexponeringar 118 1 481 118 1 479 144 1 802

 - övriga 94 1 171 102 1 272 60 756

Schablonmetoden 3 544 44 296 3 497 43 715 3 604 45 045

- nationella regeringar eller centralbanker 15 187 5 67 7 85

- delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter 2 24 2 19 2 20

- offentliga organ   

- multilaterala utvecklingsbanker 0 5

- internationella organisationer   

- institut 1 159 14 485 1 279 15 986 1 466 18 324

- företag 134 1 672 42 529 76 954

- hushåll 25 310 26 324 27 339

- säkrade genom panträtt i fastigheter 208 2 604 212 2 646 219 2 740

- fallerande exponeringar 4 46 3 43 5 60

- förenade med särskilt hög risk   

- säkerställda obligationer   0 0 0 0

- institut och företag med ett kortfristigt kreditbetyg   

- andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar   

- aktieexponeringar 1 994 24 921 1 925 24 065 1 799 22 490

- övriga poster 3 42 3 36 3 33

Kreditvärdighetsjusteringsrisk 14 175 13 156 14 178

Marknadsrisk 255 3 187 210 2 623 257 3 207

 - handelslager, interna modeller 8 97 23 288 61 763

 - handelslager, schablonmetoden 0 0 3 30

 - övrig verksamhet, schablonmetoden 247 3 090 187 2 335 193 2 414

Operativ risk 369 4 614 378 4 730 378 4 730

Schablonmetoden 369 4 614 378 4 730 378 4 730

Ytterligare riskexponeringsbelopp enligt Artikel 3 CRR 16 204 16 195

Delsumma 6 883 86 038 6 963 87 032 7 062 88 273

Justering enligt Basel I golv

Ytterligare kapitalkrav enligt Basel I golv   

Summa 6 883 86 038 6 963 87 032 7 062 88 273
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Not 1, forts.

Minimikapitalkrav och kapitalbuffertar

Procent CCoB CCyB SII SRB Summa

Kärnprimärkapital 4,5 2,5 0,6   3,1 7,6

Primärkapital 6,0 2,5 0,6   3,1 9,1

Kapitalbas 8,0 2,5 0,6   3,1 11,1

Mn euro

Kärnprimärkapital 3 872 2 151 523 2 674 6 546

Primärkapital 5 162 2 151 523 2 674 7 836

Kapitalbas 6 883 2 151 523 2 674 9 557

Kärnprimärkapital tillgängligt för att möta  kapitalbuffertkrav 30 jun 31 dec
1

30 jun

Procent av Riskexponeringsbelopp 2016 2015 2015

Kärnprimärkapital 14,3 14,3 15,0
1 

Inklusive periodens resultat

Kapitalrelationer 30 jun 31 dec 30 jun

Procent 2016 2015 2015

Kärnprimärkapitalrelation, inklusive periodens resultat 19,3 18,8 19,6

Primärkapitalrelation, inklusive periodens resultat 22,7 22,2 22,9

Kärnprimärkapitalrelation, inklusive periodens resultat 27,8 27,1 27,3

Kärnprimärkapitalrelation, exklusive periodens resultat 18,8 19,6 19,5

Primärkapitalrelation, exklusive periodens resultat 22,2 22,9 22,8

Kärnprimärkapitalrelation, exklusive periodens resultat 27,3 27,8 27,3

Kapitalrelationer inklusive Basel I golv 30 jun 31 dec 30 jun

Procent 2016 2015 2015

Kärnprimärkapitalrelation, inklusive periodens resultat 19,3 18,8 19,6

Primärkapitalrelation, inklusive periodens resultat 22,7 22,2 22,9

Kärnprimärkapitalrelation, inklusive periodens resultat 27,7 26,9 27,3

Kärnprimärkapitalrelation, exklusive periodens resultat 18,8 19,6 19,5

Primärkapitalrelation, exklusive periodens resultat 22,2 22,9 22,8

Kärnprimärkapitalrelation, exklusive periodens resultat 27,1 27,7 27,2

30 jun 31 dec
1

30 jun

Bruttosoliditetsgraden 2016 2015 2015

Primärkapital, definition inklusive övergångsregler, mn euro 19 130 19 314 20 130

Totalt exponeringsmått, mn euro 213 773 224 816 244 325

Bruttosoliditetsgraden, i procent 8,9 8,6 8,2
1
 Inklusive periodens resultat

Kapitalbuffertar

totalt

Minimikapital-

krav

Kapitalbuffertar
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Not 1, forts.

Kreditriskexponeringar där interna modeller används uppdelade efter kreditbetyg och riskklass

Poster inom 

balans-

räkningen,

mn euro

Poster utanför 

balans-

räkningen,

mn euro

Exponeringsbelopp,

mn euro
1

Varav 

exponeringsbelopp

utanför 

balansräkningen,

mn euro

Exponerings-viktad

genomsnittlig riskvikt

Företag, grundläggande IRK-metoden: 4 302 11 962 17 295 10 973 48,5

varav:

- riskklass 6 1 016 277 1 515 248 17,3

- riskklass 5 1 429 4 419 6 577 3 939 33,0

- riskklass 4 1 092 5 997 7 372 5 605 58,9

- riskklass 3 260 1 097 1 210 1 019 94,4

- riskklass 2 55 96 149 94 163,7

- riskklass 1 7 2 8 1 214,7

- utan kreditvärdering 155 4 163 3 128,4

- fallerade 288 70 301 64  

Företag, avancerade IRK-metoden: 25 419 30 301 46 088 21 071 41,9

varav:

- riskklass 6 504 2 217 1 907 1 382 14,1

- riskklass 5 6 535 10 832 14 075 7 131 25,0

- riskklass 4 14 386 13 876 23 542 9 869 43,0

- riskklass 3 2 892 2 538 4 936 2 103 67,5

- riskklass 2 543 398 859 369 116,8

- riskklass 1 26 39 58 31 120,6

- utan kreditvärdering 166 202 306 146 82,7

- fallerade 367 199 405 40 181,1

Institut, grundläggande IRK: 12 785 879 14 517 457 21,6

varav:

- riskklass 6 5 586 80 5 853 17 8,7

- riskklass 5 7 117 243 8 182 101 28,6

- riskklass 4 60 427 461 335 56,0

- riskklass 3 1 5 4 3 114,0

- riskklass 2 6 1 1 0 225,6

- riskklass 1 0  0  269,0

- utan kreditvärdering 15 123 16 1 150,1

- fallerade   

Hushåll, varav exponeringar säkrade av fastighet: 803 259 997 194 7,9

varav:

- riskklass 6 344 128 440 96 2,7

- riskklass 5 235 72 289 53 6,4

- riskklass 4 168 47 204 36 13,7

- riskklass 3 49 11 57 9 23,8

- riskklass 2      

- riskklass 1 2 0 2 0 64,6

- utan kreditvärdering 1 0 1 0 21,7

- fallerade 4 1 4 0 110,0

Hushåll, varav andra hushållsexponeringar: 3 308 2 685 5 204 1 898 28,4

varav:

- riskklass 6 1 106 1 513 2 188 1 082 10,5

- riskklass 5 1 109 624 1 551 443 22,9

- riskklass 4 589 353 831 243 37,2

- riskklass 3 250 137 341 91 46,1

- riskklass 2 118 34 140 22 52,6

- riskklass 1 61 11 69 8 86,3

- utan kreditvärdering 14 6 18 4 57,1

- fallerade 61 7 66 5 434,5

Övriga motpartslösa tillgångar: 1 171 1 1 171 0 100,0

1 
Inkluderar exponeringar för poster på och utanför balansräkningen, derivat samt värdepappersfinansiering

Nordea har inte följande IRK exponeringsklasser: aktieexponeringar, poster som representerar positioner i värdepapperisering, exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker samt kvalificerade rullande 

hushållsexponeringar

Kapitalkrav för marknadsrisk

Mn euro

Riskexponerings-

belopp

Minimi-

kapitalkrav

Riskexponerings-

belopp

Minimi-

kapitalkrav

Riskexponerings-

belopp

Minimi-

kapitalkrav

Riskexponerings-

belopp

Minimi-

kapitalkrav

Ränterisk och övriga1 31 3     31 3

Aktierisk 4 0     4 0

Valutarisk 28 2   3 090 247 3 118 249

Råvarurisk         

Avvecklingsrisk   0 0   0 0

Diversifieringseffekt -20 -2     -20 -2

Stressjusterat Value-at-Risk 53 4     53 4

Ytterligare riskvärden 0 0     0 0

Övergripande riskmått         

Total 97 8 0 0 3 090 247 3 187 255
1
 Ränteriskkolumn Handelslager, interna modeller inkluderar både generell och specifik ränterisk, vilket i övrigt refereras till ränterisk 

  Value-at-Risk samt kreditspread Value-at-Risk

Total
Handelslager,

interna modeller

Handelslager,

schablonmetoden

Övrig verksamhet,

schablonmetoden
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För ytterligare information: 
 

- En presskonferens med koncernledningen hålls den 20 juli kl. 09.00, på Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm. 
Registreringen öppnar kl 08.30.  

- En internationell telefonkonferens för analytiker med koncernledningen hålls den 20 juli kl. 14.30. 

Ring +44(0) 20 3427 1905, kod 7854006#, senast kl 14.20.  

En indexerad version kommer även att finnas tillgänglig på www.nordea.com. En uppspelning finns tillgänglig 

fram till den 3 augusti, på telefon +44(0)20 3427 0598, kod 7854006#. 
- En analytiker- och investerarpresentation hålls i London den 21 juli kl 08.15 lokal tid, hos Nordea Bank,  

5 Aldermanbury Square, EC2V 7BP, London 
- Denna delårsrapport, en investerarpresentation och en faktabok finns tillgänglig på www.nordea.com. 

 

Kontakter: 

 
Casper von Koskull, vd och koncernchef +46 10 157 1020   
Torsten Hagen Jørgensen, Group COO  +45 5547 2200   
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations +46 72 235 05 15   
Emma Rheborg, chef för Group External Communications  +46 73 380 22 63   

 

 

Finansiell kalender 

26 oktober 2016 – rapport för tredje kvartalet 2016 (tyst period börjar 7 oktober 2016) 

 

 

Styrelsen och vd och koncernchefen försäkrar att halvårsrapporten 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. 

 

 

Stockholm den 20 juli 2016 

 

 

 

Björn Wahlroos 

Ordförande 

 

 

Marie Ehrling   Kari Ahola   Tom Knutzen 

Vice ordförande    Styrelsemedlem¹   Styrelsemedlem 

 

 

Robin Lawther   Lars G Nordström   Lars Oddestad 

Styrelsemedlem    Styrelsemedlem   Styrelsemedlem
1
 

 

 

Hans Christian Riise  Sarah Russell   Silvija Seres 

Styrelsemedlem
1
    Styrelsemedlem   Styrelsemedlem 

 

 

  Kari Stadigh   Birger Steen  

  Styrelsemedlem   Styrelsemedlem 

 

 

Casper von Koskull 

vd och koncernchef 

 

 

 

 

 

¹ Arbetstagarrepresentant. 

http://www.nordea.com/
http://www.nordea.com/
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Denna rapport publiceras även i en annan språkversion, på engelska. För den händelse avvikelse föreligger mellan den 

svenska språkversionen och den engelska, ska den engelska versionen äga företräde. 

 

Denna rapport innehåller information som Nordea är skyldigt att delge enligt den svenska lagen om handel med finansiella 

instrument (1991:980, den svenska värdepappersmarknadslagen (2007:528) och EU:s förordning nr 596/2014 om 

marknadsmissbruk. 

 

Denna delårsrapport innehåller förutsägelser som avspeglar ledningens aktuella syn på vissa framtida händelser och på 

potentiellt finansiellt resultat. Även om Nordea bedömer att förutsägelserna grundar sig på rimliga förväntningar kan inga 

garantier ges för att förväntningarna visar sig korrekta. Utfallet kan alltså avvika markant från förutsägelserna, till följd av 

en rad faktorer såsom: (i) den makroekonomiska utvecklingen, (ii) förändringar i konkurrensförutsättningarna, (iii) 

förändringar i regelverk och andra statliga åtgärder, och (iv) förändringar i räntenivån och valutakurser. Denna 

delårsrapport ska inte tolkas som att Nordea åtagit sig att revidera dessa förutsägelser utöver vad som krävs av gällande 

lag eller börsbestämmelser, om och när omständigheter uppstår som medför förändringar jämfört med tidpunkten när 

förutsägelserna gjordes. 

 

Nordea Bank AB 

Smålandsgatan 17 

105 71 Stockholm 

www.nordea.com/ir 

Tel. +46 8 614 7800 

Organisationsnummer 516406-0120 

 

 

Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport)  

 

Inledning  

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag för Nordea Bank AB (publ) per 

30 juni 2016 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som 

har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och lag om 

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. 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 ISA 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 lag om årsredovisning i kreditinstitut och 

värdepappersbolag. 

 

Stockholm den 20 juli 2016 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Peter Clemedtson     Catarina Ericsson 

Auktoriserad revisor      Auktoriserad revisor 

Huvudansvarig       

http://www.nordea.com/ir

