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Resultatet i korthet

Intäkter
371,4 miljoner kronor

(305,4)

Nya kunder
27 400 stycken

(23 800)

Rörelseresultat
92,3 miljoner kronor

(28,9)

Antal avslut
7 316 300 stycken

(6 413 900)

Kostnader¹ 

-279,2 miljoner kronor

(-276,5) 

Nettosparande
4,2 miljarder kronor  
(4,9)

¹ Summa kostnader inklusive kreditförluster

Intäkter
1 145,2 miljoner kronor 
(962,9)

Nya kunder
117 000 stycken

(72 500)

Rörelseresultat
303,3 miljoner kronor

(100,2)

Antal avslut
20 834 500 avslut

(19 135 300)

Kostnader¹
-841,9 miljoner kronor 

(-862,7) 

Nettosparande
13,6 miljarder kronor  
(22,1)

Juli-september

Januari-september



Förbättrat bolåneerbjudande med höjt belåningsvärde och 
sänkt ränta

Shareville når 200 000 medlemmarNy sajt lanserad i Danmark och Finland

Hög kundtillväxt och förbättrat resultat 

”Årets börsmäklare” i Finland

Nordnet 30 september

Sparkapital 
365,2 miljarder kronor

(323,9)

Kunder
882 200 stycken

(741 800)

Utlåning¹
14,9 miljarder kronor

(13,6)

Antal konton
1 169 100 stycken

(982 400) 

¹ Exklusive utlåning mot pantsatta likvida medel

Kvartalet i korthet

Lars-Åke Norling ny VD från september
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Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som 
finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Med användarvänlig-
het, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra  
kunder möjlighet att förverkliga sina ambitioner som sparare.

Det här är Nordnet

Våra affärsområden
Sparande och investeringar
Nordnets kärnverksamhet är sparande och investeringar. 
Våra kunder kan spara och investera i aktier, fonder och 
andra värdepapper på sju marknader till låga avgifter. 

Användarvänlighet, stabilitet och snabbhet är viktiga 
parametrar när vi utvecklar våra handelsplattformar, 
oavsett om det handlar om webben, appen eller mer 
avancerade applikationer. Den mindre aktiva spararen 
kan även använda våra digitala rådgivningstjänster som 
till exempel Robosave, Fondrådgivaren och Nordnet 
Smarta Portföljer. 

Nordnet driver Nordens största sociala investerings-
nätverk, Shareville, med över 200 000 medlemmar. 
Här kan medlemmarna inspireras och följa hur andra 
investerare agerar, och få notiser när dessa investerare 
gör förändringar i sin portfölj.

Pension 
Vi erbjuder pensionssparande utan fasta avgifter med 
ett stort utbud av investeringsmöjligheter i Sverige, 
Norge och Danmark. I Sverige har vi den mest kompletta 
pensionslösningen för privatpersoner och företag.

Lån
Nordnet erbjuder tre typer av lån – värdepappersbelå-
ning, bolån samt privatlån utan säkerhet. 

Värdepappersbelåning finns på alla våra fyra mark-
nader, och ger våra kunder möjlighet att belåna sina 
värdepapper och på så vis öka sina investeringar. Vårt 
bolån riktar sig till segmentet Private Banking och 
erbjuds endast till fysiska personer i Sverige, med en 
bostadsrätt eller villa belägen i Sverige som säkerhet. 
Maximal belåningsgrad som tillåts vid beviljandet av 
ett bolån är 60 procent. Kreditrisken i denna del av 
Nordnets utlåning är att betrakta som lägre än kreditris-
ken inom Nordnets övriga utlåningsprodukter. Privatlån 
erbjuds både via Nordnets eget varumärke samt under 
bifirman Konsumentkredit, och riktar sig till fysiska 
personer i Sverige. Kreditrisken i denna utlåning är att 
betrakta som högre än i Nordnets övriga verksamhet, 
men matchas av högre räntemarginaler.

Det här är Nordnet

Vision
Vår vision är att våra kunder ska bli de bästa investe-
rarna de kan bli, oavsett om de är erfarna traders eller 
nybörjare, har kunskap eller behöver vägledning, vill 
spendera timmar på sina investeringar varje dag eller 
tittar över sitt sparande några minuter i veckan. 
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Kommentar från vd

Kommentar från vd

Jag startade mitt uppdrag som vd för Nordnet i början 
av september, och det här är den första delårsrappor-
ten jag presenterar. Att få leda Nordnet är en fantastiskt 
spännande utmaning, och min första period har varit 
såväl inspirerande som intensiv. Likaså har den tremå-
nadersperiod vi har bakom oss varit rik på händelser 
som påverkar de finansiella marknaderna, och det har 
inte saknats teman att agera på. Spararna har place-
rat om i sina portföljer i hög utsträckning, och vi kan 
summera vår mest tradingintensiva period någonsin – 
för första gången gör spararna över sju miljoner affärer 
under ett och samma kvartal. 

Vår affär fortsätter att växa i bra takt, och det finansiella 
resultatet för perioden är starkt. På sista raden visar vi 
en vinst på 81 miljoner kronor, vilket är drygt 200 pro-
cent bättre än motsvarande kvartal i fjol. Bakom siffran 
ligger en bibehållen kostnadsnivå samt en stabil tillväxt 
i kunder och sparkapital, vilket ger en högre intäktsbas. 
Samtliga våra marknader uppvisar tvåsiffrig kundtill-
växt på årsbasis, och för Nordnet som helhet uppgår 
ökningen av nya sparare de senaste tolv månaderna till 
19 procent. 

Totalt har nu drygt 880 000 kunder valt Nordnet som 
sin finansiella partner, och sparkapitalet uppgår till 
rekordhöga 365 miljarder, en ökning med 13 procent på 
årsbasis. Vår låneportfölj närmar sig 15 miljarder kronor, 
också det en ny rekordnotering.

Vår övergripande ambition är att bli de nordiska privats-
pararnas förstahandsval. För att nå det målet måste vi 
erbjuda en användarupplevelse i världsklass avseende 
gränssnitt, produkter och stabilitet i plattformen. Under 
tredje kvartalet har vi lanserat vår nya webbtjänst i både 
Danmark och Finland. Bland de nya funktioner sajten 
innehåller kan nämnas gratis realtidskurser och order-

djup i fem nivåer, responsivt gränssnitt och ett antal nya 
funktioner för hållbart sparande. 

Vi har också fortsatt att göra förbättringar i appen, 
samt stärkt vårt bolåneerbjudande genom en höjning 
av maximalt belåningsvärde till 60 procent och sänkt 
ränta. Vår lägsta listränta är nu 0,79 procent och vi har 
lägst genomsnittsränta av alla svenska banker med 
1,06 procent.

Det som driver oss på Nordnet framåt är att demokrati-
sera sparande och investeringar, och att ge de nordiska 
privatspararna tillgång till samma verktyg och möjlighe-
ter som proffsinvesterarna. Det var idén bakom vår till-
komst i mitten av nittiotalet, och det är en riktning som 
präglar oss än idag. Vi var pionjärer inom handel med 
aktier och fonder på internet, och har länge engagerat 
oss i att villkoren kring pensionssparande måste bli mer 
på konsumentens villkor, och att digital finansiell råd-
givning ska bli kvalitativ, tillgänglig och kostnadseffektiv.

I april var vi på Nordnet först med att uppmärksamma 
att regeringen i den lagrådsremiss som lämnades hade 
vikt sig för branschen – den effektiva flytträtt som an-
nonserades omfattade inte försäkringar tecknade innan 
2007, och pensionsbolag fick fortfarande ta ut straf-
favgifter för sparare som vill flytta sin pension motsva-
rande de säljprovisioner som pensionsbolaget betalat 
ut. Genom olika initiativ har vi drivit spararnas agenda 
i frågan och argumenterat för en fri flytträtt på riktigt. 
Flera i branschen har hakat på, och till slut har övriga 
sex partier ställt sig på spararnas sida och förklarat att 
de inte stödjer regeringens förslag. Den slutliga utform-
ningen av ett nytt förslag är inte klart, men för första 
gången på många år finns gott hopp om en verklig 
förändring inom området.

”Vår övergripande ambition är att bli de nordiska privatspararnas  
förstahandsval. För att nå det målet måste vi erbjuda en användar- 
upplevelse i världsklass avseende såväl plattform som produkter.” 
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Kommentar från vd

För ett år sedan lanserade vi tre fonder med syfte att 
erbjuda ett stabilt sparande genom väldiversifierade 
allvädersportföljer, tillsammans med ett digitalt rådgiv-
ningsverktyg som fokuserar på spararens riskbenägen-
het och sparmål. Tanken var att erbjuda privatspararna 
förvaltning av en kvalitet som annars är förbehållen 
institutioner, och ett år senare kan vi konstatera att våra 
så kallade Smartfonder har levererat det vi hoppades 
på – en hög avkastning till låg risk. Vid en jämförelse 
med övriga fonder inom samma kategorier i Mornings-
tars system har våra fonder presterat väsentligt bättre 
än genomsnittet i sin respektive kategori.

Vårt aktielåneprogram är ett annat exempel där vi för-
bättrar och förnyar för spararna. Utlåning av aktier mot 
ersättning har tidigare varit svåråtkomligt för privatspa-
rare, men som kund hos Nordnet är du nu med och tar 
del av dessa intäkter. Hittills under året har 17 miljoner 
kronor delats ut i återbäring till spararna.

Vår strävan att ständigt förbättra leder också till att vi 
får priser. I september utsågs vi till ”Bästa börsmäklare” 
i Finland. Utmärkelsen delas ut av Suomen Osakesää-
stäjät, vilket är den finska motsvarigheten till Akties-
pararna. Bakom priset ligger en undersökning där mer 
än 1 800 medlemmar deltog och fick bedöma kvalitén 
på cirka 50 olika servicefunktioner hos olika banker 
och börsmäklare. Det är mycket hedrande att få detta 
kvalitetsbetyg av de finska spararna.

Slutligen – Nordnet är ett digitalt bolag, men bakom 
varje produkt, process och beslut finns människor. Mitt 
ledarskap bygger på idén om att engagerade medarbe-
tare är en förutsättning för nöjda kunder, vilket i sin tur 
är ett fundament för lönsam tillväxt. 

Tack för att du följer Nordnet.

Lars-Åke Norling, vd
@CEONordnet
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Verksamheten
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Verksamheten
Utvecklingen på börsen
Efter en tuff start på kvartalet och en negativ sommar 
för aktiemarknader världen över återvände mot slutet 
av perioden den positivism som i övrigt präglat året. 
Aktiekurserna fortsatte uppåt trots en strid ström av 
negativa makrosiffror som allt tydligare pekar på en 
ekonomisk inbromsning. Marknadens motståndskraft 
förklaras bäst av de fortsatta penningpolitiska lättna-
derna i både USA och EU där amerikanska styrräntan 
sänktes i både juli och september och ECB annonsera-
de att de återupptar kvantitativa lättnader och kommer 
att fortsätta köpa tillgångar till dess att inflationsmålet 
är uppfyllt.

I september fick drönarattacken mot Saudis oljegi-
gant Aramco oljepriserna att skjuta i höjden. I Europa 
diskuteras en ökad risk för recession i EU:s finansiella 
motor Tyskland efter de sämsta industrisiffrorna på 
ett årtionde, och den italienska regeringsbildning-
en lyckades till slut efter en lång politisk splittring. 
Amerikanska WeWorks börsnotering floppade och 
fick dras tillbaka, men bättre gick det för det svenska 
riskkapitalbolaget EQT som övertecknades 10 gånger 
och noterades på Stockholmsbörsen. I Storbritannien 
lämnade premiärministern Theresa May sin post och 
Brexitförespråkaren Boris Johnson blev vald att leda 
landet ut ur EU. President Donald Trump red ut stormen 
kring Muellerutredningen men står nu återigen inför en 
eventuell riksrätt samtidigt som nästa års valrörelse har 
dragit igång.
 
De nordiska ländernas ekonomi fortsätter att växa 
trots indikationer på att inbromsningen i övriga Europa 
kommer smitta av sig till slut. Detta syns redan till viss 
del i Sverige där Riksbanken blivit alltmer duvaktig och 
indikerat en oförändrad styrränta under resten av 2019 
och hela 2020. Den svaga svenska kronan stödjer 
exporten och tillverkningsindustrin, samtidigt som den 
internationella efterfrågan succesivt minskar. I Norge 
drivs tillväxten av oljesektorn och Norges Bank gick 
emot övriga nordiska ekonomier när de höjde styrrän-

tan under kvartalet. Detta utgjorde fjärde höjningen på 
ett år och ytterligare höjningar under kommande år går 
inte att utesluta. Danska ekonomin är i högform, till stor 
del tack vare stark export, låga räntor och en arbets-
marknad i balans. Hushållens inkomster fortsätter upp-
åt, företag fortsätter att investera och bopriserna har 
återigen börjat peka uppåt. I Finland är utsikterna något 
sämre efter negativa industrisiffor trots stark export och 
en ökad inhemsk efterfrågan efter en tids sjunkande 
arbetslöshet.

Globala aktiemarknader (MSCI ACWI -0,5 procent) 
hade ett svagt negativt kvartal som främst tyngdes av 
utvecklingsmarknader (-1,9 procent) med Asien som 
sänke (MSCI Asia ex Japan -3,3 procent). Utvecklade 
marknader med USA (S&P +1,7 procent) och Europa 
(MSCI Europe ex UK 2,5 procent) i täten klarade sig 
väsentligt bättre och stängde positivt. Nordiska aktie-
index hade samtliga ett bra kvartal med avkastning på 
mellan 2-3 procent.

Kunder, sparande och utlåning
Antalet aktiva kunder hos Nordnet uppgår per den 30 
september till 882 200 (741 800), vilket motsvarar en 
ökning med 19 procent sedan ett år tillbaka.

Våra kunders samlade sparkapital uppgår till 365 (324) 
mdr SEK. Det totala sparkapitalet ökade med 13 pro-
cent jämfört med sista september föregående år.  
Nettosparandet för perioden januari-september 2019 
uppgår till 13,6 (22,1) mdr SEK. I relation till sparkapita-
let per den sista september 2018, motsvarar nettospa-
randet de senaste tolv månaderna 5 procent.

Utlåningen ökade med 9 procent jämfört med tolv må-
nader tillbaka och uppgår till 14,9 (13,6) mdr SEK. 

Nordnets kunder gjorde i snitt 112 300 (102 900) avslut 
per dag under perioden januari-september vilket är en 
ökning med 9 procent jämfört med januari-september 
2018. 

Verksamheten
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Verksamheten

Resultat

Koncernen

Juli – september 2019

Rörelseintäkterna under tredje kvartalet ökade med 22 
procent och uppgår till 371,4 (305,4) MSEK i jämförel-
se med tredje kvartalet 2018. Räntenettot ökade med 
37,4 MSEK där ökade volymer inom värdepapperslån 
och högre avkastning på överskottslikviditet är största 
förklaringarna till ökningen. Vidare förbättrades rän-
tenettot av intäkter från Nordnets aktielåneprogram. 
Provisionsnettot ökade med 19,7 MSEK, relaterat till 
ökade fondprovisioner samt ökade transaktionsrelate-
rade intäkter.

Rörelsens kostnader före kreditförluster ökade med 3 
procent i jämförelse med tredje kvartalet före- 
gående år och uppgick till -273,7 (-264,9) MSEK. 
Kostnader för marknadsföring och externa  tjänster 
minskade under perioden medan kostnader för avskriv-
ningar ökade relaterat till förvärvet av Netfonds.

Rörelseresultatet ökade med 219 procent till 92,3 
(28,9) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 25 (9) 
procent. Periodens resultat efter skatt ökade med 207 

procent och uppgick till 80,9 (26,4) MSEK, vilket ger en 
vinstmarginal på 22 (9) procent.

Rörelseintäkterna exklusive transaktionsrelaterat 
provisionsnetto för kvartalet ökade med 27 procent 
jämfört med samma kvartal föregående år. Kostnads-
täckningen, det vill säga rörelseintäkterna exklusive 
transaktionsrelaterat provisionsnetto i förhållande till 
kostnaderna, uppgick till 89 (71) procent.

Januari – september 2019

Rörelseintäkterna under perioden januari-september 
ökade med 19 procent och uppgår till 1 145,2 (962,9) 
MSEK. Räntenettot ökade med 83,0 MSEK, där större 
volymer inom värdepapperslån och bolån bidrar till 
ett ökat räntenetto. Vidare förbättrades räntenettot av 
intäkter från Nordnets aktielåneprogram och högre av-
kastning på överskottslikviditet. Provisionsnettot ökade 
med 30,7 MSEK främst hänförligt till transaktionsrela-
terade intäkter samt högre volymer i Nordnet Markets. I 
resultatet för perioden ingår en omvärdering av aktie-
innehavet i Tink AB om 65,8 MSEK. Aktierna har sålts 
under perioden. Rörelsens kostnader före kreditförlus-
ter minskade med 2 procent jämfört med januari-sep-
tember 2018  och uppgick till -817,9 (-831,4) MSEK. 

Kunder, sparande och utlåning 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30

Antalet kunder och konton

Kunder 882 200 854 800 794 800 765 200 741 800

Konton 1 169 100 1 134 000 1 054 700 1 016 300 982 400

Nettosparande och sparkapital (mdr SEK)

Nettosparande 4,2 2,4 7,0 1,4 4,9

Sparkapital 365,2 353,7 323,5 285,5 323,9

Antal affärer

För kvartalet 7 316 300 6 582 800 6 935 400 6 984 500 6 413 900

I snitt per dag under kvartalet 110 900 116 500 110 100 113 600 98 700

Utlåning (mdr SEK)

Värdepappersbelåning 1 6,6 6,3 6,1 5,6 5,7

Privatlån 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0

Bolån 4,3 4,3 4,3 4,2 4,0

Total 14,9 14,6 14,4 13,7 13,6

¹Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel



10Nordnets delårsrapport januari-september 2019

Kostnader för marknadsföring och externa  tjänster 
minskade under perioden medan kostnader för avskriv-
ningar ökade relaterat till förvärvet av Netfonds.

Rörelseresultatet ökade med 203 procent till 303,3 
(100,2) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 26 
(10) procent. Periodens resultat efter skatt ökade med 
228 procent och uppgick till 273,2 (83,4) MSEK, vilket 
ger en vinstmarginal på 24 (9) procent. 

Rörelseintäkterna exklusive transaktionsrelaterat 
provisionsnetto för perioden ökade med 26 procent 
jämfört med perioden januari-september 2018. Kost-
nadstäckningen, det vill säga rörelseintäkterna exklusi-
ve transaktionsrelaterat provisionsnetto i förhållande till 
kostnaderna, uppgick till 93 (72) procent.

Utvecklingen på våra marknader

Sverige
Under perioden januari-september ökade intäkterna 
med 11 procent jämfört med samma period föregående 
år, främst relaterat till ett ökat räntenetto till följd av hö-
gre volymer inom bolån och intäkter från aktielånepro-
grammet. Även ökad avkastning på överskottslikviditet 
bidrog positivt till resultatet jämfört med samma period 
föregående år. Kostnaderna minskade med 8 procent, 
vilket beror på lägre kostnader för marknadsföring och 
minskad personalstyrka inom försäljning. Rörelsemargi-
nalen uppgick till 31 (16) procent.

Nordnet i Sverige hade 358 800 (322 400) aktiva kun-
der vid utgången av september 2019, vilket motsvarar 
en ökning med 11 procent den senaste tolvmånaders- 
perioden. 

Sparkapitalet vid utgången av september var 157 (146) 
mdr SEK. Nettosparandet för perioden januari-sep-
tember uppgick till 5 877 (10 625) MSEK. I relation till 
sparkapitalet per den sista september 2018, motsvarar 
nettosparandet de senaste tolv månaderna 3 procent.

Värdepappersbelåningen ökade med 14 procent i jäm-
förelse med föregående år och uppgick per den sista 
september till 2,3 (2,0) mdr SEK. Inom privatlån (lån 
utan säkerhet) uppgick antalet kunder den sista sep-
tember 2019 till 26 400 (27 400), och utlåningsvoly-
men till 4,1 (4,0) mdr SEK. Utlåningsvolymen i Nordnets 
bolån uppgick per den sista september till 4,3 (4,0) mdr 
SEK. Antal avslut under perioden januari-september 
2019 är oförändrad jämfört med 2018. 

Under det senaste kvartalet har vi förbättrat vårt 
bolåneerbjudande, med ambitionen att det ska vara 
marknadens mest förmånliga lån för kunder med ett 
sparande som överstiger 1 miljon kronor. Belånings-
graden har höjts från 50 till 60 procent, vilket gör vårt 
bolån tillgängligt för fler kunder. En ny rabattnivå som 
börjar gälla redan vid 1 miljon kronor i sparkapital har 
införts, och räntorna har sänkts med 0,10-0,15 procent. 
Vår mest förmånliga ränta är nu 0,79 procent.

Verksamheten

Nordnets medarbetare firar att vi under hösten tagit stora steg mot fri flytträtt av pensionssparande.
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Pensionsområdet har fått fortsatt stor uppmärksamhet 
under kvartalet. Stort fokus legat på att fortsätta driva 
arbetet med att väcka opinion för mer kundvänliga 
villkor inom pensionssparandet. Vi fortsätter att driva 
vårt förslag 500:2-metoden som presenterades i våras, 
vilket innebär att en pensionsflytt max ska få kosta 500 
kronor och inte ta mer än två månader att genomföra. 
Ett tydligt förslag med avgifter bestämda i kronor gör 
det enklare för spararna och skapar en flytträtt som 
utgår från spararnas bästa istället för branschens.

Inom pensionsområdet fortsätter vi också arbetet med 
vårt förslag om pensionssparkontot (PSK). Efter att 
avdragsrätten för IPS slopades finns det inget bra al-
ternativ för privat pensionssparande, och det är av stor 
vikt att vi får på plats en ny sparform som uppmuntrar 
långsiktigt sparande.

Norge
Under perioden januari-september ökade intäkterna 
för Nordnet i Norge med 36 procent. Ökat räntenetto 
relaterat till högre volymer inom värdepappersbe-
låning samt ökade transaktionsrelaterade intäkter 
bidrog positivt till resultatet jämfört med samma period 
2018. Kostnaderna ökade med 22 procent relaterat till 
kostnader förknippade med förvärvet av Netfonds AS. 
Rörelsemarginalen uppgick till 13 (3) procent under 
perioden januari-september.

Per den sista september 2019 uppgick antalet aktiva 
kunder i Norge till 143 500 (107 600), vilket motsvarar en 
kundtillväxt på 33 procent under den senaste tolvmåna-
dersperioden. 

Sparkapitalet vid utgången av september var 58 (42) 
mdr SEK. Nettosparandet för perioden januari-sep-
tember uppgick till 2 399 (3 002) MSEK. I relation till 
sparkapitalet per den sista september 2018, motsvarar 
nettosparandet de senaste tolv månaderna 6 procent.

Värdepappersbelåningen uppgick till 1,5 (0,9) mdr SEK, 
en ökning med 77 procent sedan tolv månader tillbaka. 
Antalet avslut för perioden januari-september ökade 
med 21 procent jämfört med samma period 2018.
 
Andra kvartalet blev en mycket händelserik period i 
Nordnet Norges historia, där vi bland annat lanserade 
vår nya webbtjänst, presenterade en ny belånings-
produkt samt slutförde integrationen av Netfonds. Vår 
marknadsposition har stärkts väsentligt efter genom-

förandet av dessa aktiviteter, och såväl kundinflöde 
som marknadsandelar på börsen har varit starka under 
perioden. 

Fokus under tredje kvartalet har legat på att tillhand-
hålla utbildning, service och spararrelaterat innehåll, i 
syfte att följa upp att sparare från såväl Nordnet som 
Netfonds känner sig hemma på vår nya plattform.

Danmark
Under perioden januari-september är intäkterna i 
princip oförändrade i vår danska verksamhet. Transak-
tionsrelaterade intäkter ökade något men dämpas av 
ett försämrat räntenetto relaterat till negativ avkastning 
på överskottslikviditet. Kostnaderna minskade med 8 
procent främst relaterat till lägre koncerngemensamma 
kostnader. Även kostnader för marknadsföring minska-
de under perioden. Rörelsemarginalen uppgick till 21 
(15) procent.

Antalet aktiva kunder per den sista september 2019 
uppgick till 113 600 (95 800), vilket är en ökning med 
19 procent de senaste tolv månaderna. 

Sparkapitalet vid utgången av september var 75 (67) 
mdr SEK. Nettosparandet för perioden januari-septem-
ber uppgick till 2 498 (6 360) MSEK. Räknat i relation 
till sparkapitalet per den sista september 2018, mot-
svarar nettosparandet de senaste tolv månaderna 6 
procent.

Värdepappersbelåningen minskade med 7 procent i 
jämförelse med föregående år, och uppgick per den 
sista september till 1,2 (1,3) mdr SEK. Antalet avslut 
under perioden januari-september 2019 ökade med 9 
procent jämfört med motsvarande period förra året. 

Den stora händelsen på den danska marknaden under 
tredje kvartalet var lanseringen av vår nya webbtjänst. 
Den nya sajten är responsiv och har ett modernt och 
mer lättöverskådligt gränssnitt, samt ny design och 
navigering. Bland nya funktioner kan nämnas bland 
annat en screener för hållbart sparande vilken ger 
spararna möjlighet att för fonder välja bort oönskade 
innehav, Morningstars fondbetyg på alla ETF:er, mer 
avancerad sökfunktion för börshandlade produkter 
samt tjänsten ”Utvalda fonder”, där Nordnet i samarbe-
te med det oberoende analysföretaget Wassum valt ut 
de aktivt förvaltade fonder som anses ha störst chans 
att prestera bäst i respektive kategori. Den nya sajten 

Verksamheten
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mottogs generellt väl, och i samband med lanseringen 
erbjuder vi våra kunder kostnadsfria realtidskurser och 
orderdjup på fem nivåer för de nordiska börserna under 
hela 2019.

Finland
Under perioden januari-september ökade intäkterna i 
vår finska verksamhet med 5 procent, samtidigt som 
kostnaderna minskade med 3 procent. Rörelsemargi-
nalen uppgick till 2 (-6) procent.

Antalet aktiva kunder vid utgången av september upp-
gick till 266 300 (216 000), vilket motsvarar en ökning 
med 23 procent sedan sista september 2018. 

Sparkapitalet vid utgången av september var 76 (69) 
mdr SEK. Nettosparandet för perioden januari-septem-
ber uppgick till 2 838 (2 085) MSEK. Räknat i relation 
till sparkapitalet per den sista september 2018, mot-
svarar nettosparandet de senaste tolv månaderna 6 
procent.

Verksamheten

Resultat per land

Januari -  
september Sverige Norge Danmark Finland Koncernen

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Rörelsens 
intäkter 556,4 500,6 206,8 152,2 170,3 170,8 145,9 139,3 1 145,2 962,9

Rörelsens  
kostnader

-360,7 -391,2 -179,9 -147,3 -134,0 -145,4 -143,4 -147,5 -817,9 -831,4

Rörelseresultat 
före kredit- 
förluster

195,7 109,5 27,0 4,9 36,3 25,4 2,5 -8,2 327,3 131,5

Kreditförluster -22,5 -30,0 -0,7 -0,6 -0,7 -0,5 0,0 -0,1 -23,9 -31,3

Rörelseresultat 173,2 79,5 26,3 4,3 35,6 24,8 2,5 -8,4 303,3 100,2

Rörelsemarginal 31% 16% 13% 3% 21% 15% 2% -6% 26% 10%

Antal aktiva 
kunder 

358 800 322 400 143 500 107 600 113 600 95 800 266 300 216 000 882 200 741 800

Antal aktiva 
konton

523 200 465 600 296 700 150 000 205 100 122 900 144 100 243 900 1 169 100 982 400

Sparkapital  
(mdr SEK)

157,1 145,9 57,6 42,1 74,7 67,0 75,8 68,9 365,2 323,9

Antal avslut 10 050 400 10 022 800 3 749 900 3 089 000 3 192 100 2 923 800 3 842 100 3 099 700 20 834 500 19 135 300

Nettosparande 
MSEK

5 877 10 625 2 399 3 002 2 498 6 360 2 838 2 085 13 612 22 071

Värdepappers- 
belåning1  
(mdr SEK)

2,3 2,0 1,5 0,9 1,2 1,3 1,5 1,5 6,6 5,7

Utlåning Privat-
lån (mdr SEK)

4,1 4,0 4,1 4,0

Bolån (mdr SEK) 4,3 4,0 4,3 4,0

¹Utlåning exklusive pantsatta likvida medel
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Snipp, snapp,
snut så var
index upp
0,41%.

Ta makten över ditt sparande.
Automatiskt.

Upptäck en helt ny tjänst för långsiktigt
sparande. Med vår kostnadsfria rådgivning
får du tillgång till ett sparande som sköter
sig självt, medan du gör annat.
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Värdepappersbelåningen är oförändrad jämfört med 
perioden januari-september 2018 och uppgick till 1,5 
(1,5) mdr SEK. Antalet avslut under perioden janu-
ari-september ökade med 24 procent, jämfört med 
samma period föregående år.

I slutet av september lanserade vi vår nya webbtjänst 
med förbättrad funktionalitet och design. Den nya web-
ben bygger på samma användarvänliga designstruktur 
som mobilappen, för att skapa en enhetlig upplevelse 
för våra kunder. Den nya webbtjänsten har lanserats 
i Danmark och Norge tidigare i år, och kommer även 
lanseras i Sverige i slutet av året.

Nordnet Finland har fått flera utmärkelser under peri-
oden. För tredje gången i rad har Nordnet utsetts till 
bästa börsmäklare i Finland av finska Aktiespararna, 
Suomen Osakesäästäjät. Undersökningen genomförs 
en gång vartannat år, och senast var 2015 och 2017 
då Nordnet också tog hem titeln. Vidare har Nordnets 
varumärke av det oberoende marknadsundersöknings-
företaget Taloustutkimus utsetts till ”Årets raket” på den 
finska marknaden. Studien utförs årligen och utgår ifrån 
värdering och rekommendationer av 150 olika onli-
ne-varumärken i Finland.

Tidigare i år godkände den finska regeringen den nya 
sparformen osakesäästötili (aktiesparkonto), med villkor 
i linje med de redan existerande sparformerna akjses-
parkonto (ASK) i Norge och investeringssparkonto 
(ISK) i Sverige. Regelverket för den nya kontotypen 
kommer att gälla från och med den 1 januari 2020, 
och Nordnet kommer vara en av de första bankerna i 
Finland att erbjuda det nya aktiesparkontot.

Finansiell ställning
Nordnets inlåningsöverskott placeras i huvudsak i  
säkerställda obligationer, statspapper, Sveriges Riks-
bank, Danmarks Nationalbank samt i det nordiska 
banksystemet. Koncernens likvida medel uppgick vid 
utgången av september till 1 027,8 (1 433,7) MSEK, va-
rav spärrade medel till 98 (88) MSEK. Dessutom hålls 
räntebärande placeringar till verkligt värde om 18 781,1 
(17 911,2) MSEK.

Koncernens eget kapital uppgick till 3 013,8 (1 973,0) 
MSEK. För mer information se koncernens specifikation 
över eget kapital på sidan 21.

För den konsoliderade situationen där Nordnet AB 
(publ) är moderbolag, uppgick kapitalbasen till 1 913,5 
(1 432,5) MSEK och totalt riskexponeringsbelopp 
uppgår till 9 706,7  (8 766,6) MSEK. Kapitalrelationen 
uppgick vid utgången av perioden till 19,7 procent jäm-
fört med 16,3 procent vid samma tidpunkt föregående 
år. För mer information, se not 7.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkas 
positivt under det tredje kvartalet av ökad likviditet på 
kunddepåer om 1,9 mdr SEK. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten har också påverkats negativt 
om 1,3 mdr SEK på grund av ökad utlåning. Investe-
ringsverksamheten har ett negativt kassaflöde under 
kvartalet till följd av förvärv av obligationer och andra 
räntebärande värdepapper om 0,6 mdr SEK. 

Moderbolaget

Januari – september 2019

Nordnet AB (publ) är ett holdingbolag och bedriver 
ingen verksamhet utöver rollen som ägare av Nordnet 
Bank AB och Nordnet Pensionsförsäkring AB samt 
koncernens övriga bolag. Rörelseintäkterna för janu-
ari-september 2019 uppgick till 15,0 (5,9) MSEK och 
avser koncerninterna administrativa tjänster. Resulta-
tet från finansiella investeringar uppgick till 60,5 (1,5) 
MSEK och består av räntekostnader samt utdelning 
från dotterbolag.

Moderbolagets resultat efter finansiella poster för 
perioden januari-september 2019 uppgick till 52,5 
(-3,3) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 
121,4 (3,4) MSEK och eget kapital uppgick till 1 968,3 
(6 504,6) MSEK. Förändringen i det egna kapitalet för-
klaras av fusionen mellan Nordnet AB (publ) och NNB 
Intressenter AB, och av en emission av primärkapital 
(AT1) om 500 MSEK. Obligationerna har evig löptid, 
första möjliga inlösen efter fem år och löper med en 
ränta om tre månaders Stibor + 6,75 procent. 
Obligationerna har blivit upptagna för handel på mark-
naden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm 
den 25 juni 2019. Förändringen i det egna kapitalet 
förklaras också av en nyemission i Nordnet AB (publ) 
och ett ovillkorat aktieägartillskott från majoritetsägarna 
om 250 MSEK, i samband med slutförande av affären 
mellan Nordnet och Netfonds den 5 april. Även en upp-
skrivning av aktieinnehav i Tink AB påverkar det egna 

Verksamheten
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kapitalet. Innehavet har under andra kvartalet i sin hel-
het avyttrats och uppskrivningsfonden som motsvarar 
de avyttrade aktierna har överförts till fritt eget kapital. 
För mer information, se moderbolagets specifikation 
över eget kapital på sidan 23, samt noter sidan 25.

Medarbetare 
Antalet heltidstjänster uppgick per den 30 september 
2019 till 506 (535). I antalet heltidstjänster inkluderas 
visstidsanställda, men ej föräldraledig eller tjänstledig 
personal. Medeltalet anställda uppgick under perioden 
januari-september till 502 (521).

Den 1 september tilträdde Lars-Åke Norling som ny vd 
för Nordnet. Lars-Åke har tidigare bland annat varit vd 
för Telenor i Sverige och senast investeringsansvarig 
för TMT-sektorn på Kinnevik.

Händelser efter 30 september 2019
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens 
utgång.



16Nordnets delårsrapport januari-september 2019

Styrelsens undertecknande
Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten för perioden januari-september 2019 ger en rättvisande 
översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsens undertecknande

Hans Larsson
Styrelseledamot

Jan Dinkelspiel
Styrelseledamot

Tom Dinkelspiel
Styrelseordförande

Christian Frick
Styrelseledamot

Karitha Ericson
Styrelseledamot

Christopher Ekdahl
Styrelseledamot

Lars-Åke Norling
Vd

Per Widerström
Styrelseledamot

Stockholm den 24 oktober 2019

Detta är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober kl. 8.00 CET.

För mer information, kontakta: 
Lars-Åke Norling, vd,  
0733 819 008, lars-ake.norling@nordnet.se 
Johan Tidestad, kommunikationschef,  
0708 875 775, johan.tidestad@nordnet.se

Kommande rapporthändelser 
Bokslutskommuniké  31 januari 2020  
Års - och hållbarhetsredovisning 20 mars 2020 
Delårsrapport januari-mars  24 april 2020 
Delårsrapport januari-juni  24 juli 2020

Adress och kontaktuppgifter 
Besöksadress: Alströmergatan 39 
Postadress: Box 30099, SE-104 25 Stockholm 
Telefon: 010 583 30 00, e-post: info@nordnet.se 
Organisationsnummer: 559073-6681 
Hemsida: nordnetab.com 
Bli kund: nordnet.se, nordnet.no, nordnet.dk, nordnet.fi
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Finansiella 
rapporter
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Finansiella rapporter

Finansiella rapporter

Koncernens resultaträkning

          3 mån 3 mån 9 mån 9 mån
  12 mån 

rull  12 mån

MSEK Not
jul-sep 

2019
jul-sep 

2018
jan-sep 

2019
jan-sep 

2018
okt-sep 

2019
jan-dec 

2018

Ränteintäkter 142,5 105,2 444,3 320,8 616,0 492,4

Räntekostnader -13,7 -13,8 -78,7 -38,2 -155,3 -114,8

Provisionsintäkter 266,3 242,8 775,5 718,7 1 040,7 983,9

Provisionskostnader -80,4 -76,7 -236,9 -210,8 -313,9 -287,9

Nettoresultat av finansiella transaktioner 42,4 42,9 194,4 134,4 238,0 178,0

Övriga rörelseintäkter 14,4 5,0 46,5 38,0 67,4 58,9

Summa rörelseintäkter 371,4 305,4 1 145,2 962,9 1 492,8 1 310,4

Allmänna administrationskostnader -216,6 -219,4 -664,1 -694,2 -919,5 -949,6

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar 

-47,5 -24,5 -126,0 -77,7 -154,1 -105,9

Övriga rörelsekostnader -9,6 -20,9 -27,9 -59,5 -46,1 -77,7

Summa kostnader före kreditförluster -273,7 -264,9 -817,9 -831,4 -1 119,7 -1 133,2

Resultat före kreditförluster 97,7 40,5 327,3 131,5 373,1 177,2

Kreditförluster, netto 2 -5,5 -11,6 -23,9 -31,3 -28,6 -36,0

Rörelseresultat 92,3 28,9 303,3 100,2 344,4 141,2

Skatt på periodens resultat -11,4 -2,6 -30,1 -16,8 -36,4 -23,1

Periodens resultat 80,9 26,4 273,2 83,4 308,1 118,1

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 80,9 26,4 273,2 83,4 308,1 118,1



19Nordnets delårsrapport januari-september 2019

Finansiella rapporter

Koncernens rapport över totalresultat

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån
12 mån 

rull 12 mån

MSEK
jul-sep 

2019
jul-sep 

2018
jan-sep 

2019
jan-sep 

2018
okt-sep 

2019
jan-dec 

2018

Periodens resultat 80,9 26,4 273,2 83,4 308,1 118,1

Poster som skall återföras till resultatet

Värdeförändringar av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
övrigt totalresultat

-0,5 -5,4 8,2 -18,2 -5,9 -32,2

Skatt på värdeförändringar av finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via övrigt totalresultat

0,1  1,2 -1,8  4,0  1,3  7,1

Omräkning av utländsk verksamhet 2,0 -3,7 17,0 17,2 8,3 8,4

Skatt på omräkning av utländsk verksamhet -0,4 0,2 -0,6 -0,2 -0,9 -0,4

Övrigt totalresultat efter skatt 1,2 -7,7 22,8 2,8 2,8 -17,1

Totalresultat efter skatt 82,1 18,7 296,0 86,2 310,9 100,9

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 82,1 18,7 296,0 86,2 310,9 100,9
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Koncernens balansräkning

MSEK Not 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31

Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker  528,1  1 139,0 1 344,2

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.  20 574,7  16 429,2 18 260,6

Utlåning till kreditinstitut 499,6 294,7 333,0

Utlåning till allmänheten 2  15 711,0  14 474,3 14 204,5

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 965,3 2 468,5 1 775,7

Aktier och andelar m.m. 15,9 48,8 59,6

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken 64 610,8 60 774,9 51 726,5

Immateriella anläggningstillgångar 938,6 408,5 414,3

Materiella anläggningstillgångar 321,5 101,4 102,8

Uppskjutna skattefordringar 1,1                   - -

Aktuella skattefordringar 138,0 164,8  89,1

Övriga tillgångar 3 299,2 3 500,1 3 617,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 248,9 190,2 191,5

Summa tillgångar 108 852,7 99 994,4 92 119,4

Skulder

In- och upplåning från allmänheten 37 820,2 33 649,9 35 225,2

Skulder där kunden bär placeringsrisken 64 610,8 60 774,9 51 726,5

Övriga skulder 2 987,2 3 299,5 2 952,8

Aktuella skatteskulder 143,8 62,0 42,1

Uppskjutna skatteskulder 92,9 39,3 23,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  183,9  195,8 161,4

Summa skulder 105 838,9 98 021,4 90 131,2

Eget kapital

Aktiekapital  1,0  1,0 1,0

Övrigt tillskjutet kapital  7 571,2 6 821,3 6 821,3

Andra reserver -62,2 -65,1 -85,0

Intjänade vinstmedel inklusive periodens resultat -4 496,2 -4 784,2 -4 749,0

Totalt eget kapital 3 013,8 1 973,0 1 988,2

Summa skulder och eget kapital 108 852,7 99 994,4 92 119,4

Finansiella rapporter
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Finansiella rapporter

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Koncernen MSEK
Aktie- 

kapital
Primär- 
kapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital
Andra  

reserver

Intjänade  
vinstmedel inklusi-

ve årets resultat

Totalt  
eget  

kapital

Ingående eget kapital den 1 januari 2019 1,0  - 6 821,3 -85,0 -4 749,0 1 988,2

Resultat efter skatt som redovisas över 
resultaträkningen

 -  -  -  -  273,2  273,2

Övrigt totalresultat efter skatt  -  -  -  22,8                         -  22,8

Totalresultat  -  -  -  22,8  273,2  296,0

Transaktioner redovisade direkt i eget 
kapital

Aktieägartillskott 1  -  - 250,0  -  -  250,0

Emission av primärkapital 2  -  500,0  -  -  - 500,0

Transaktionskostnader vid emission av 
primärkapital

 - -  -  - -3,4 -3,4

Skatt på transaktionskostnader vid  
emission av primärkapital

 - -  -  - 0,7 0,7

Ränta primärkapital  -  -  -  - -17,7 -17,7

Summa transaktioner redovisade direkt 
i eget kapital

 - 500,0  250,0  - -20,4  729,6

Summa eget kapital den 30 september 
2019

1,0 500,0 7 071,2 -62,2 -4 496,2 3 013,8

Koncernen MSEK
Aktie- 

kapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital
Andra  

reserver

Intjänade  
vinstmedel inklusi-

ve årets resultat

Totalt  
eget  

kapital

Ingående eget kapital den 1 januari 2018 1,0 6 821,3 -67,9 -4 729,7 2 024,7

Resultat efter skatt som redovisas över resultaträkningen  -  -  -  83,4  83,4

Övrigt totalresultat efter skatt  -  -  2,8  -  2,8

Totalresultat  -  -  2,8  84,3  86,2

Transaktioner redovisade direkt i eget kapital

Effekt av förändrade redovisningsprinciper IFRS 9  
per 1 januari 2018

 -  -  - -37,8 -37,8

Lämnad utdelning -100,0 -100,0

Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital  -  -  - -137,8 -137,8

Summa eget kapital den 30 september 2018 1,0 6 821,3 -65,1 -4 784,2 1 973,0

1 Aktieägartillskottet är ovillkorat.

2 Emission av primärkapital om 500 MSEK. Obligationerna har evig löptid, första möjliga inlösen efter fem år och löper med en ränta om tre månaders 

Stibor + 6,75 procent. Obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm.
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Finansiella rapporter

Koncernen MSEK
Aktie- 

kapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital
Andra  

reserver

Intjänade  
vinstmedel inklusive 

årets resultat

Totalt  
eget  

kapital

Ingående eget kapital den 1 januari 2018 1,0 6 821,3 -67,9 -4 729,7 2 024,7

Resultat efter skatt som redovisas över resultaträkningen  -  -  - 118,1 118,1

Övrigt totalresultat efter skatt  -  - -17,1  - -17,1

Totalresultat  -  - -17,1 118,1 100,9

Transaktioner redovisade direkt i eget kapital

Effekt av förändrade redovisningsprinciper IFRS 9  
per 1 januari 2018

 -  -  - -37,8 -37,8

Lämnad utdelning  -  -  - -100,0 -100,0

Effekt ändrad skattesats obeskattade reserver  -  -  - 0,5 0,5

Summa  -  -  - -137,3 -137,3

Utgående eget kapital den 31 december 2018 1,0 6 821,3 -85,0 -4 749,0 1 988,2

Forts. Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Koncernens kassaflöde

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån
12 mån 

rull 12 mån

MSEK
jul-sep 

2019
jul-sep 

2018
jan-sep 

2019
jan-sep 

2018
okt-sep 

2019
jan-dec 

2018

Den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital

-91,3 -1,3 -5,4 167,9 98,1 271,4

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 907,7 -486,6 1 469,6 1 891,9 2 819,0 3 241,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 816,4 -487,9 1 464,2 2 059,8 2 917,0 3 512,7

Investeringsverksamheten

Förvärv och avyttringar av immateriella och materiella  
anläggningstillgångar

6,0 -34,1 -543,0 -153,6 -585,6 -196,2

Nettoinvesteringar i finansiella instrument -594,2 200,4 -2 322,8 -1 046,9 -3 484,6 -2 208,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -588,2 166,3 -2 865,8 -1 200,5 -4 070,2 -2 404,8

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1,0 0,0 747,3 -100,0 747,3 -100,0

Periodens kassaflöde 227,2 -321,5 -654,3 759,4 -405,8 1 007,8

Likvida medel vid periodens början 804,6 1 756,4 1 677,2 667,9 1 433,7 667,9

Kursdifferens i likvida medel -4,0 -1,2 4,8 6,4 0,0 1,5

Likvida medel vid periodens slut 1 027,8 1 433,7 1 027,8 1 433,7 1 027,8 1 677,2

varav tillgodohavande hos centralbanker 528,1 1 139,0 528,1 1 139,0 528,1  1 344,2

varav utlåning till kreditinstitut 499,6 294,7 499,6 294,7 499,6 333,0
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Finansiella rapporter

Moderbolagets resultaträkning

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån
12 mån 

rull 12 mån

MSEK
jul-sep 

2019
jul-sep 

2018
jan-sep 

2019
jan-sep 

2018
okt-sep 

2019
jan-dec 

2018

Nettoomsättning 9,3 2,1 15,0 5,9 17,3 8,2

Summa rörelseintäkter 9,3 2,1 15,0 5,9 17,3 8,2

Övriga externa kostnader -1,4 -1,0 -7,5 -3,8 -7,9 -4,1

Personalkostnader -9,2 -2,3 -14,4 -7,0 -21,8 -14,4

Övriga rörelsekostnader -0,4 0,1 -1,1 0,0 -1,1 0,0

Rörelseresultat -1,6 -1,2 -8,0 -4,8 -13,6 -18,6

Resultat från finansiella investeringar:

Resultat från andelar i koncernföretag  60,0 -  60,0  1,5 76,0 17,6

Räntekostnader och liknande kostnader -0,5 - 0,5 - 0,5 0,0

Resultat från finansiella investeringar 59,5 0,0 60,5 1,5 76,6 17,6

Resultat efter finansiella poster 57,9 -1,2 52,5 -3,3  63,0 7,2

Skatt på periodens resultat 0,4 1,1 1,3 0,9 -1,2 -1,6

Periodens resultat 58,3 -0,1 53,8 -2,4 61,8 5,6

Moderbolagets balansräkning

MSEK 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31

Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 1 989,1 6 503,9 6 503,9

Omsättningstillgångar 15,2 3,5 16,7

Kassa och bank 121,4 3,4 1,7

Summa tillgångar 2 125,7 6 510,8 6 522,3

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital 1,0 1,0 1,0

Fritt eget kapital 1 967,3 6 503,6 6 511,6

Kortfristiga skulder 157,4 6,2 9,7

Summa skulder och eget kapital 2 125,7 6 510,8 6 522,3

Periodens resultat överrensstämmer med totalresultatet. 
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Finansiella rapporter

Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital

MSEK
Aktie- 

kapital
Överkurs-

fond

Primär- 
kapital- 
tillskott

Balanserat  
resultat

Årets  
resultat Summa

Ingående eget kapital den 1 januari 2019 1,0 6 340,2  - 165,9 5,6 6 512,6

Omföring av föregående års resultat  -  -  - 5,6 -5,6  -

Resultat efter skatt som redovisas över resultat- 
räkningen

 -  -  -  - 53,8 53,8

Totalresultat  -  -  - 5,6 48,2 53,8

Transaktioner redovisade direkt i eget kapital

Aktieägartillskott  -  - 250,0  - 250,0

Uppskrivningsfond1  -  -  - 65,8  - 65,8

Emission av primärkapital 2  -  - 500,0  -  - 500,0

Transaktionskostnader vid emission av primärkapital  -  -  - -3,4  - -3,4

Skatt på transaktionskostnader vid emission av 
primärkapital

- - - 0,7 - 0,7

Ränta primärkapital  -  -  - -17,7  - -17,7

Fusionsresultat  -  -  - -5 393,5  - -5 393,5

Utgående eget kapital 30 september 2019 1,0 6 340,2 500,0 -4 926,7 53,8 1 968,3

2 Emission av primärkapital om 500 MSEK. Obligationerna har evig löptid, första möjliga inlösen efter fem år och löper med en ränta om tre månaders 

Stibor + 6,75 procent. Obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm.

1 Uppskrivningen av värdet på aktierna i Tink AB gjordes under första kvartalet i en uppskrivningsfond. Aktierna avyttrades under andra kvartalet och

fonden överfördes från bundet till fritt eget kapital.

MSEK
Aktie- 

kapital
Överkurs-

fond
Balanserat  

resultat
Årets  

resultat Summa

Ingående eget kapital den 1 januari 2018 1,0 6 340,2 0,0 265,9 6 607,0

Omföring av föregående års resultat  -  - 265,9 -265,9  -

Resultat efter skatt som redovisas över resultaträkningen  -  -  - -2,4 -2,4

Totalresultat  -  - 265,9 -268,3 -2,4

Transaktioner redovisade direkt i eget kapital      

Lämnad utdelning  -  - -100,0  - -100,0

Utgående eget kapital 30 september 2018 1,0 6 340,2 165,9 -2,4 6 504,6

MSEK
Aktie- 

kapital
Överkurs-

fond
Balanserat  

resultat
Årets  

resultat Summa

Ingående eget kapital den 1 januari 2018 1,0 6 340,2 0,0 265,9 6 607,0

Omföring av föregående års resultat  -  - 265,9 -265,9  -

Resultat efter skatt som redovisas över resultaträkningen  -  -  - 5,6 5,6

Totalresultat  -  - 265,9 -260,3 5,6

Transaktioner redovisade direkt i eget kapital

Lämnad utdelning  -  - -100,0  - -100,0

Utgående eget kapital 31 december 2018 1,0 6 340,2 165,9 5,6 6 512,6
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Noter
Den 1 mars 2019 fusionerades NNB Intressenter AB, 
org. nr 559073-6681 med det helägda dotterbolaget 
Nordnet AB (publ), org. nr 556249-1687, varigenom 
NNB Intressenter AB absorberade Nordnet AB (publ) 
som upplöstes utan likvidation. NNB Intressenter 
AB övertog därmed samtliga tillgångar och skulder i 
Nordnet AB (publ). I samband med fusionen ändrade 
NNB Intressenter AB firma till Nordnet AB (publ) och 
ändrade bolagskategori från privat till publikt bolag. 
För ytterligare information, se not 46 – Händelser efter 
balansdagens slut i Nordnet AB (publ) årsredovisning 
2018. Den 5 april 2019 slutfördes förvärvet av Netfonds 
verksamhet i Norge, för ytterligare information se not 8.

Not 1 Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt 
IAS 34 Delårsrapportering. Vidare följer koncernen lag 
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbo-
lag och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:25) 
samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för kon-
cerner. Delårsrapporten för moderbolaget har utformats 
i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL 1995:1554) 
och med tillämpning av Rådet för finansiell rapportering 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
 
De redovisningsprinciper som tillämpas i denna 
delårsrapport är de som beskrivits i Nordnets årsredo-
visning för 2018 not 5, avsnittet ”Tillämpade redovis-
ningsprinciper”. Tillämpade redovisningsprinciper och 
beräkningsgrunder är oförändrade jämfört med årsre-
dovisningen 2018, med undantag för nedanstående 
ändringar.

Från den 1 januari 2019 tillämpar Nordnet IFRS 16 
Leasingavtal i sin koncernredovisning. Standarden har 
ersatt IAS 17 Leasingavtal och fastställer principer för 
redovisning, värdering, presentation av och upplys-
ningar om leasingavtal. Under not 3 ”Nya och ändrade 
standarder” i Nordnet AB (publ) årsredovisning 2018 
redogörs kortfattat för effekterna vid implementeringen 
av IFRS 16. 

Redovisningsprinciper från 1 januari 2019

IFRS 16 Leasingavtal

Tillämpningen av IFRS 16 Leasingavtal innebär att alla 
leasingkontrakt som uppfyller definitionen av leasing-
kontrakt ska redovisas som en tillgång med nyttjanderätt 
och som en motsvarande skuld i leasetagarens balans-
räkning. Standarden medger undantag för redovisning 
av leasingavtal med en leasingperiod understigande 
tolv månader (korttidsleasingavtal) och leasingavtal 
avseende tillgångar som har ett lågt värde. Dessa 
redovisas som en kostnad direkt i resultaträkningen. 
Nyttjanderätten och skulden värderas initialt till nuvär-
det av framtida leasingbetalningar. Standarden ska 
antingen tillämpas retroaktivt för respektive period i 
de finansiella rapporterna, eller retroaktivt utan omräk-
ning av tidigare perioder (förenklad övergångsmetod). 
Redovisningskraven för leasegivare är i allt väsentligt 
oförändrade gentemot tidigare.

Tillämpningen av den nya standarden medför ökade 
tillgångar och räntebärande skulder i balansräkningen. 
Det tillkommer också behov av nya uppskattningar och 
antaganden som påverkar värderingen av leasing- 
skulder. En diskonteringsränta ska antas för att beräkna 
nuvärdet och leasingskulden kan komma att omvärde-
ras beroende på, t ex bedömning av sannolikheten att 
en option kommer att utnyttjas. Detta kommer att öka 
volatiliteten i den finansiella rapporteringen.

I resultaträkningen redovisas en kostnad för avskrivning 
av den förhyrda tillgången och en räntekostnad för 
den finansiella skulden. I kassaflödesanalysen fördelas 
leasingbetalningarna mellan erlagda räntor inom kassa-
flödet från den löpande verksamheten och amortering 
av leasingskulder inom finansieringsverksamheten. 
Detta innebär en positiv effekt på kassaflödet från den 
löpande verksamheten. 

På sidan 26 presenteras en brygga mellan de opera-
tionella leasingavtalen enligt IAS 17 per 2018-12-31 till 
leasingskuld enligt IFRS 16 per 2019-01-01.

Noter
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Noter

1 Avser främst effekt av ej avdragsgill moms och fastighetsskatt.

Uppskattningar och bedömningar

Under 2018 tillsatte Nordnet en projektgrupp för att 
förbereda implementeringen av IFRS 16. Vid värdering 
av de framtida leasingbetalningarna har Nordnet gått 
igenom samtliga leasingkontrakt för att säkerställa 
fullständighet vad gäller avtal. För Nordnet innefattas 
hyreskontrakt för lokaler och leasingavtal för bilar, övri-
ga kontrakt anser Nordnet ej vara väsentliga. 

Nordnet tillämpar IFRS 16 Leasingavtal i koncern- 
redovisningen. I enlighet med RFR2 tillämpas standarden 
inte i moderbolaget. Nordnet har valt att tillämpa den för-
enklade övergångsmetoden, vilket innebär att tillgång-
en vid övergångsperioden var lika med skulden, vilket 
betyder att ingen effekt av övergången har presenterats 
i eget kapital. Inga jämförelsetal har räknats om.

Kontrakt med kortare löptid än 12 månader har undan-
tagits. Samtliga hyreskontrakt innehåller hyresperiod 
samt villkor för förlängning. Kontrakten avseende 
leasingbilar löper över tre år. Om det saknas stipule-
rade löptider i våra kontrakt antas följande löptider för 
respektive kategori: Lokalkontrakt fem år, Leasingbilar 
tre år.

Nordnet har valt att använda sig av räntan som mot- 
svarar en svensk femårig statsobligation, +2 procent, 
för våra hyreskontrakt för lokaler. I kontrakten för leasing-
bilar, finns en angiven rörlig räntesats.

Vid övergången till IFRS 16 den 1 januari 2019 ökade 
tillgångarna med 239,3 MSEK i nyttjanderättstillgångar 
som i koncernens balansräkning redovisas som Materi-
ella anläggningstillgångar och fördelas enligt följande: 
nyttjanderätt till lokaler och byggnader 234,1 MSEK, 
nyttjanderätt till bilar 5,2 MSEK. Räntebärande leasing- 
skuld redovisas i koncernens balansräkning under Övri-
ga skulder. Kostnaderna för dessa leasingavtal redo- 
visas i koncernens resultaträkning som avskrivning res-
pektive räntekostnad. Standarden har inte en väsentlig 
påverkan på koncernens kassaflöde. Nyckeltal avse-
ende kapitaleffekt och skuldsättning påverkas negativt 
då redovisade tillgångar och räntebärande skuld ökar. 
Nordnets vägda genomsnittliga marginella upplånings-
ränta per 2019-01-01 uppgick till 0,05 procent. 

Sedan 2019-03-01 är Nordnet även leasegivare genom 
andrahandsuthyrning av del av kontorslokal. 

Not 2 Utlåning till allmänheten 
Per den 30 september 2019 avser 800,5 (791,9) MSEK 
av utlåning till allmänheten så kallade kontokrediter 
som i sin helhet täcks av pantsatta likvida medel på 
kapitalförsäkringar och investeringssparkonton (ISK), 
utlåningsräntan på krediten motsvaras av inlåningsrän-
tan på de pantsatta likvida medlen. 

4 040 MSEK av utlåningen till allmänheten avser blan-
colån. 7 412 MSEK av utlåningen till allmänheten har 
säkerhet i form av värdepapper och 4 259 MSEK avser 
Bolån. 

Utlåning till allmänheten redovisas efter avdrag för kon-

Kreditförlustreserv 2019-09-30 Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Totalt

Upplupet anskaffningsvärde 14 239,0 1 478,2 91,1 15 808,3

Reservering för kreditförluster -20,6 -21,9 -54,8 -97,3

Total utlåning till allmänheten 14 218,4 1 456,3 36,3 15 711,0

Kreditförlustreserv 2018-09-30 Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Totalt

Upplupet anskaffningsvärde 13 139,5 1 358,2 72,5 14 570,2

Reservering för kreditförluster -22,6 -28,4 -44,9 -95,9

Total utlåning till allmänheten 13 116,9 1 329,8 27,6 14 474,3

Åtaganden för operationella leasingavtal per 
2018-12-31 

MSEK 278,2

Finansiella leasingskulder per 31 december 2018 5,2

Leasingavtal med kort löptid  
(avgår då kostnadsförs)

-2,1

Leasingavtal med mindre värde  
(avgår då kostnadsförs)

-4,8

Effekter av omklassificering 1 -37,1

Diskonteringseffekten -0,1

Redovisad leasingskuld öppningsbalansräkning  
1 januari 2019 

239,3
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staterade och befarade kreditförluster. Vid periodens 
utgång uppgick reserveringen för befarade kreditförlus-
ter till 97,3 (95,9) MSEK.

Not 3 Närståendetransaktioner
E. Öhman J:or AB med dotterbolag (”Öhmangruppen”) 
och Nordic Capital Fund VIII (”Nordic  Capital”) är när-
stående till Nordnet AB (publ). Familjemedlemmar till 
ägarna Öhmangruppen innehar även ett direkt ägande i 
Nordnet AB (publ).

Nordnet Bank AB ingår regelbundet affärsrelationer 
med Öhmangruppen på samma sätt som regelbundet 
görs med andra finansiella aktörer. Nordnets avgiftsfria 
indexfonder, Superfonderna, förvaltas av E. Öhman J:or 
Fonder AB, ett bolag inom Öhmangruppen. Avtalet har 
ingåtts på marknadsmässiga villkor. För vidare informa-
tion se not 6 i årsredovisningen för 2018. 

Not 4 Väsentliga risker och  
osäkerhetsfaktorer
Risktagande är en grundläggande del av Nordnets 
verksamhet. Nordnets lönsamhet är direkt beroende 
av förmågan att identifiera, analysera, kontrollera och 
prissätta risk. Riskhanteringen i Nordnet tjänar flera syf-
ten. Dels att uppnå eftersträvad lönsamhet och tillväxt 
givet en medvetet tagen risknivå, dels att upprätthålla 
ett högt förtroende från kunder och omvärld. Ett för-
troende som är av avgörande betydelse för Nordnets 
långsiktiga lönsamhet och existens. 

Riskhanteringen sker i enlighet med ramverket för 
riskhantering. I ramverket beskrivs riskhanteringsrelate-
rade strategier, processer, rutiner, interna regler, limiter, 
kontroller och rapporteringsrutiner. Dessa tillsammans 
syftar till att säkerställa att Nordnet löpande kan identi-
fiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över 
de risker som Nordnet är, eller kan förväntas komma 
att bli exponerad för. En detaljerad beskrivning av 
Nordnets riskexponering och hantering av risker finns i 
årsredovisningen för 2018, not 7. 
Inga väsentliga förändringar har skett under tredje 
kvartalet 2019.

Noter

Kreditförlustreserv 2018-12-31 Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Totalt

Upplupet anskaffningsvärde 12 581,9 1 638,0 80,4 14 300,3

Reservering för kreditförluster -21,4 -27,5 -47,0 -95,8

Total utlåning till allmänheten 12 560,6 1 610,5 33,4 14 204,5
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Noter

Not 5 Koncernen - finansiella instrument
Kategorisering av finansiella instrument

2019-09-30
Verkligt värde via resultat- 

räkningen

Tillgångar

Upplupet 
anskaff-

ningsvärde
Innehas för 

handel

Övriga  
affärs- 

modeller

Verkligt vär-
de via övrigt 
totalresultat

Ej finansiella  
instrument Totalt

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker  528,1  -  -  -  -  528,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm  8 383,4  -  -  12 191,3  -  20 574,7

Utlåning till kreditinstitut  499,6  -  -  -  -  499,6

Utlåning till allmänheten  15 711,0  -  -  -  -  15 711,0

Obligationer och andra räntebärande värde-
papper

 907,0  -  -  1  058,4  -  1 965,4

Aktier och andelar, noterade  -  15,3  -  -  -  15,3

Aktier och andelar, onoterade  -  0,6  -  -  -  0,6

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken 1  1 748,8  - 57 330,6  5  531,4  -  64 610,8

Övriga tillgångar  3 299,2  -  -  -  138,0  3 437,2

Upplupna intäkter  248,9  -  -  -  -  248,9

Summa tillgångar  31 326,1  15,9  57 330,6  18 781,1  138,0  107 591,7

Skulder

In- och upplåning från allmänheten  37 820,2  -  -  -  -  37 820,2

Skulder där kunden bär placeringsrisken  -  -  64 610,8  -  -  64 610,8

Övriga skulder  -  -  -  -  236,8  236,8

Upplupna kostnader  183,9  -  -  -  -  183,9

Summa skulder  38 004,1  -  64 610,8  -  236,8  102 851,7

2018-09-30
Verkligt värde via resultat- 

räkningen

Tillgångar

Upplupet 
anskaff-

ningsvärde
Innehas för 

handel

Övriga  
affärs- 

modeller

Verkligt vär-
de via övrigt 
totalresultat

Ej finansiella  
instrument Totalt

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 1 139,0  -  -  -  -  1 139,0

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm 6 512,0  -  -  9 917,2  -  16 429,2

Utlåning till kreditinstitut  294,7  -  -  -  -  294,7

Utlåning till allmänheten  14 474,3  -  -  -  -  14 474,3

Obligationer och andra räntebärande värde-
papper

 622,9  -  -  1 845,6  -  2 468,5

Aktier och andelar, noterade  -  3,7  -  -  -  3,7

Aktier och andelar, onoterade  -  45,1  -  -  -  45,1

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken 1  1 121,5  -  53 505,0  6 148,4  -  60 774,9

Övriga tillgångar  3 500,1  -  -  -  164,8  3 664,9

Upplupna intäkter  190,2  -  -  -  -  190,2

Summa tillgångar  27 854,7  48,8  53 505,0  17 911,2  164,8  99 484,5

Skulder

In- och upplåning från allmänheten 33 649,9  -  -  -  -  33 649,9

Skulder där kunden bär placeringsrisken  -  -  60 774,9  -  -  60 774,9

Övriga skulder 3 299,5  -  -  -  101,3  3 400,8

Upplupna kostnader 195,8  -  -  -  -  195,8

Summa skulder 37 145,2  - 60 774,9  - 101,3 98 021,4

1 5 531,4 MSEK avser återinvesteringar i obligationer och 1 748,8 MSEK avser likvida medel.

1 6 148,4 MSEK avser återinvesteringar i obligationer och 1 121,5 MSEK avser likvida medel.
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2018-12-31
Verkligt värde via resultat- 

räkningen

Tillgångar

Upplupet 
anskaff-

ningsvärde
Innehas för 

handel

Övriga  
affärs- 

modeller

Verkligt vär-
de via övrigt 
totalresultat

Ej finansiella  
instrument Totalt

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker  1 344,2  -  -  -  - 1 344,2

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm  6 283,0  -  -  11 977,6  - 18 260,6

Utlåning till kreditinstitut  333,0  -  -  -  - 333,0

Utlåning till allmänheten  14 204,5  -  -  -  - 14 204,5

Obligationer och andra räntebärande värde-
papper

 28,2  -  -  1 747,5  - 1 775,7

Aktier och andelar, noterade  -  15,2  -  -  - 15,2

Aktier och andelar, onoterade  -  44,4  -  -  - 44,4

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken 1  1 361,0  -  43 928,8  6 436,7  - 51 726,5

Övriga tillgångar  3 617,7  -  -  -  89,1 3 706,8

Upplupna intäkter  191,5  -  -  -  - 191,5

Summa tillgångar 27 363,1 59,6 43 928,8 20 161,8 89,1 91 602,4

Skulder

In- och upplåning från allmänheten  35 225,2  -  -  -  -  35 225,2

Skulder där kunden bär placeringsrisken  -  -  51 726,5  -  -  51 726,5

Övriga skulder  2 952,8  -  -  -  65,3  3 018,1

Upplupna kostnader  161,4  -  -  -  -  161,4

Summa skulder  38 339,4  -  51 726,5  -  65,3  90 131,2

Fastställande av verkligt värde för finansiella 
instrument
När koncernen fastställer verkliga värden för finansiella 
instrument används olika metoder beroende på graden 
av observerbarhet av marknadsdata i värderingen samt 
aktiviteten på marknaden. En aktiv marknad anses 
vara antingen en reglerad eller tillförlitlig handelsplats 
där noterade priser är lättillgängliga och uppvisar en 
regelbundenhet. Det görs löpande en bedömning kring 
aktiviteten genom att analysera faktorer såsom skillnader 
i köp- och säljkurser.

Metoderna är uppdelade på tre olika nivåer:

Nivå 1 – Finansiella tillgångar och finansiella skulder 
vars värde baseras på ojusterade noterade priser från 
en aktiv marknad för identiska tillgångar eller skulder. 

Nivå 2 – Finansiella tillgångar och finansiella skulder 
vars värde baseras på annan indata än de som ingår i 
Nivå 1, antingen direkt (priser) eller indirekt (härledda 
från priser) observerbara. Instrument i denna kategori 
värderas med tillämpning av:

a) noterade priser för liknande tillgångar eller skulder, 
eller identiska tillgångar eller skulder från marknader 
som inte bedöms vara aktiva; eller
b) värderingsmodeller som huvudsakligen bygger på 
observerbara marknadsdata.

Nivå 3 – Finansiella tillgångar och finansiella skulder 
vars värde inte baseras på observerbar marknadsdata. 

Nivån i hierarkin för verkligt värde till vilken ett finansiellt 
instrument klassificeras bestäms baserat på den lägsta 
nivån av indata som är väsentligt för det verkliga värdet 
i sin helhet.

I de fall som det saknas en aktiv marknad bestäms 
verkligt värde med hjälp av etablerade värderings- 
metoder och modeller. I dessa fall kan antaganden som 
inte direkt kan härledas till en marknad tillämpas. Dessa 
antaganden baseras då på erfarenhet och kunskap 
kring värdering på de finansiella marknaderna. Målet är 
dock att alltid maximera användningen av data från en 
aktiv marknad. I de fall som det anses nödvändigt görs 

1 6 436,7 MSEK avser återinvesteringar i obligationer och 1 361,0 MSEK avser likvida medel.
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relevanta justeringar för att spegla ett verkligt värde, 
för att på ett korrekt sätt återspegla de parametrar som 
finns i de finansiella instrumenten och som ska åter-
speglas i dess värdering. 

För finansiella instrument som redovisas till verkligt 
värde via resultaträkningen, främst tillgångar där kun-
den bär placeringsrisken, bestäms verkligt värde utifrån 
noterade köpkurser på balansdagen på tillgångarna. 
Skulder där kunden bär placeringsrisken får en indirekt 
värdering från tillgångssidan, varmed dessa bedöms 
utgöra instrument i nivå 2, med undantag för skulder 
avseende försäkringsavtal som inte klassificeras som 
en finansiell skuld.

Valutaterminer värderas till verkligt värde genom 
diskontering av skillnaden mellan den avtalade ter-
minskursen och den terminskurs som kan tecknas på 
balansdagen för den återstående kontraktsperioden. 
Diskontering görs till riskfri ränta baserad på stats- 
obligationer.

Verkligt värde på räntebärande värdepapper har be- 
räknats med en diskontering av förväntade framtida 
kassaflöden där diskonteringsräntan har satts utifrån 
aktuell marknadsränta.

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

För ut- och inlåning med rörlig ränta, inklusive utlåning 
med finansiella instrument eller bostäder som säkerhet, 
vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde, anses 
redovisat värde överensstämma med verkligt värde. För 
finansiella tillgångar och finansiella skulder i balans-
räkningen med en kvarvarande löptid på mindre än sex 
månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt 
värde.

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde

2019-09-30

MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm  12 191,3  -  -  12 191,3

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  1 058,4  -  -  1 058,4

Aktier och andelar ¹  15,3  -  0,6  15,9

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken  63 687,4  799,8  123,6  64 610,8

Delsumma  76 952,4  799,8  124,2  77 876,4

Finansiella tillgångar där verkligt värde lämnas i upplysningssyfte

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker  528,1  -  -  528,1

Utlåning till kreditinstitut  -  499,6  -  499,6

Utlåning till allmänheten  -  15 711,0  -  15 711,0

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm  -  8 385,9  -  8 385,9

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  -  907,3  -  907,3

Övriga tillgångar  3 299,2  -  -  3 299,2

Upplupna intäkter  248,9  -  -  248,9

Delsumma  4 076,2  25 503,8  -  29 580,0

Summa  81 028,6  26 303,6  124,2  107 456,5

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde

Skulder där kunden bär placeringsrisken  -  64 610,8  -  64 610,8

Summa  -  64 610,8  -  64 610,8

¹ Aktier och andelar i nivå 3 avser onoterade aktier.
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2018-09-30 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm  9 917,2  -  -  9 917,2

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  1 845,6  -  -  1 845,6

Aktier och andelar ¹  3,7  -  45,1  48,8

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken ²  59 751,9  1 023,0  -  60 774,9

Delsumma  71 518,4  1 023,0  45,1  72 586,5

Finansiella tillgångar där verkligt värde lämnas i upplysningssyfte

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker  1 139,0  -  -  1 139,0

Utlåning till kreditinstitut  -  294,7  -  294,7

Utlåning till allmänheten  -  14 474,3  -  14 474,3

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm  -  6 512,0  -  6 512,0

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  -  622,9  -  622,9

Övriga tillgångar  3 500,1  -  -  3 500,1

Upplupna intäkter  190,2  -  -  190,2

Delsumma  4 829,3  21 903,9  -  26 733,2

Summa  76 347,7  22 926,9  45,1  99 319,7

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde

Skulder där kunden bär placeringsrisken  -  60 774,9  -  60 774,9

Summa  -  60 774,9  -  60 774,9

¹ Aktier och andelar i nivå 3 avser onoterade aktier.
² Värdepapper i nivå 3 värderas till 0.

2018-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm  11 977,6  -  -  11 977,6

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  1 747,5  -  -  1 747,5

Aktier och andelar ¹  14,5  -  45,1  59,6

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken ²  50 919,4  807,1  -  51 726,5

Delsumma  64 659,0  807,1  45,1  65 511,2

Finansiella tillgångar där verkligt värde lämnas i upplysningssyfte

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker  1 344,2  -  -  1 344,2

Utlåning till kreditinstitut  -  333,0  -  333,0

Utlåning till allmänheten  -  14 204,5  -  14 204,5

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.  -  6 288,4  -  6 288,4

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  -  28,2  -  28,2

Övriga tillgångar  3 617,7  -  -  3 617,7

Upplupna intäkter  191,5  -  -  191,5

Delsumma  5 153,4  20 854,1  -  26 007,5

Summa  69 812,3  21 661,2  45,1  91 518,7

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde

Skulder där kunden bär placeringsrisken  -  51 726,5  -  51 726,5

Summa  -  51 726,5  -  51 726,5

¹ Aktier och andelar i nivå 3 avser onoterade aktier.
² Värdepapper i nivå 3 värderas till 0.
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Beskrivning av värderingsnivåer
Nivå 1 innehåller i huvudsak aktier, fondandelar, obliga-
tioner, statsskuldsväxlar och standardiserade derivat 
där det noterade priset använts vid värderingen. 

Nivå 2 innehåller i huvudsak mindre likvida obligationer 
som värderas på kurva och skulder i försäkringsverk-
samheten vars värde indirekt är kopplat till ett specifikt 
tillgångsvärde som värderas baserat på observerbara 
indata. För mindre likvida obligationsinnehav sker juste-
ring för kreditspread baserat på observerbar marknads-
data såsom marknaden för kreditderivat. Denna kategori 
innefattar bland annat fondandelar, derivatinstrument 
samt vissa räntebärande värdepapper.

Nivå 3 innehåller övriga finansiella instrument där egna 
interna antaganden har betydande effekt för beräkning-
en av det verkliga värdet. Nivå 3 innehåller i huvudsak 
onoterade eget kapitalinstrument. Då värderings- 

modeller används för att fastställa verkligt värde för 
finansiella instrument i nivå 3 anses den ersättning som 
erlagts eller erhållits vara bästa bedömning av verkligt 
värde vid första redovisningstillfället. 

När koncernen avgör i vilken nivå finansiella instrument 
ska redovisas bedöms de i sin helhet var för sig.

Finansiella instrument överförs till eller från nivå 3 
beroende på om interna antaganden har fått ändrad 
betydelse för värderingen.

Flytt mellan nivåer
Finansiella instrument som har förflyttat sig under året 
från nivå 1 till nivå 2 uppgår till 65 MSEK, från nivå 2 till 
nivå 1 uppgår till 27 MSEK, från nivå 3 till nivå 2 uppgår 
till 2 MSEK. Samtliga inom tillgångar där kunden bär 
placeringsrisken. 

MSEK 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder  inga  inga  inga 

Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter

Obligationer och andra räntebärande värdepapper ¹ 1 933,2  2 166,4  2 197,1

varav depositioner hos kreditinstitut 1 617,1 1 874,8 1 926,0

varav depositioner hos clearinginstitut 316,1 291,6 271,1

Eventualförpliktelser  inga  inga  inga 

Åtaganden

Beviljade men ej utbetalda krediter 324,5 572,9  368,1

Förvaltade medel för tredje mans räkning 

Klientmedel 132,3 125,6  131,7

Not 6 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden

¹ I beloppet ingår spärrade medel om 98 (88) MSEK

I försäkringsrörelsen uppgår per balansdagen 30 september 2019, registerförda tillgångar till 64 611 (53 213) MSEK, för vilka försäkringstagarna har 

förmånsrätt.
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Upplysningar i denna not lämnas i enlighet med Finan-
sinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 
2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värde-
pappersbolag samt Finansinspektionens föreskrifter 
(FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 
Övriga erforderliga upplysningar enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 575/2013 om till-
synskrav för kreditinstitut (”tillsynsförordningen”) samt 
förordningar som kompletterar tillsynsförordningen 
lämnas på Nordnets hemsida, se www.nordnetab.com.

Kapitalbas och kapitalkrav för det finansiella 
konglomeratet
Det finansiella konglomeratet omfattar Nordnet AB 
(publ) och samtliga dess dotterbolag. Kapitalbas och 
kapitalkrav beräknas i enlighet med konsoliderings- 
metoden. 

Kapitalkravet för enheter inom Försäkringsverksam-
heten påverkas av försäkringstagarnas tillgångar. Ka-
pitalkravet från bankverksamheten varierar främst med 
storleken och kreditkvaliteten på bankens exponeringar. 
Solvenskapitalkrav och kapitalbas beräknas enligt stan-
dardmodellen under Solvens 2. Som en följd av solvens-
regelverket tillkommer posten solvenskapital, vilket avser 
beräknat framtida nuvärde av de i konglomeratet ingåen-
de försäkringsbolagens (Nordnet Pensionsförsäkring 
AB inklusive dotterbolaget Nordnet Livsforsikring AS) 
kassaflöden genererade av försäkringstagarnas kapital.

Det finansiella konglomeratet

MSEK 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31

Kapitalbas efter justeringar och avdrag 2 487,2 2 113,8 2 054,6

Kapitalkrav 2 054,0 1 866,7  1 726,7

Överskott 433,2 247,1 328,0

Finansiella konglomeratets kapitaltäckningsgrad 1,2 1,1 1,2

Fr.o.m. 2019-06-30 redovisas Solvens II-siffror med ett kvartals eftersläpning
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Kapitalbas och kapitalkrav för den  
konsoliderade situationen
Den konsoliderade situationen utgörs av Nordnet AB 
(publ) och Nordnet Bank AB. Skillnaden mellan det 
finansiella konglomeratet och den konsoliderade situa-
tionen är därmed att det finansiella konglomeratet även 
konsoliderar försäkringsrörelsen.

Nordnet tillämpar schablonmetoden vid beräkning av 
kapitalbaskrav för kreditrisk. Kapitalbaskrav för valuta-
kursrisk omfattar samtliga poster i och utanför balans-
räkningen värderade till aktuellt marknadsvärde samt 
omräknade till svenska kronor enligt balansdagskurs. 
Kapitalbaskrav för operativ risk beräknas enligt bas-
metoden vilket innebär att kapitalbaskravet utgör 15 
procent av genomsnittet för de tre senaste räkenskaps-
årens rörelseintäkter. 

Kapitalbasen ska täcka minimikapitalkrav och det kom-
binerade buffertkravet samt tillkommande Pelare 2 krav. 
Periodens resultat medräknas i det fall externa revisorer 
har verifierat resultatet och tillstånd har erhållits från 
Finansinspektionen. 

Internt bedömt kapitalbehov  
I enlighet med EU:s kapitaltäckningsdirektiv 2013/36/
EU artikel 73 och Finansinspektionens föreskrifter 
(FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar 
utvärderar Nordnet det totala kapitalbehov som blivit 
resultatet av bankens årliga interna kapitalutvärdering 
(IKU) med syftet att identifiera väsentliga risker som 
banken exponeras för samt säkerställa att banken är 
tillräckligt kapitaliserad. 

Kapitalutvärderingen bygger på Nordnets affärsplan, 
nuvarande och kommande regelverkskrav samt scenario-
baserade simuleringar och stresstester. Resultatet rappor-
teras årligen till styrelsen och utgör underlag för styrelsens 
kapitalplanering. 

Nordnet har beräknat det interna kapitalbehovet för 
den konsoliderade situationen till 391,6 (241,0) MSEK. 
Detta bedöms som en tillfredsställande kapitalsitua-
tion med hänsyn till den verksamhet Nordnet bedriver. 
Nordnets interna bedömning av kapitalbehovet är inte 

helt jämförbart med det uppskattade kapitalbehovet 
som Finansinspektionen offentliggör kvartalsvis. 
Utöver vad som framgår av denna delårsrapport be-
skrivs Nordnets riskhantering och kapitaltäckning mer 
utförligt i Nordnets årsredovisning för 2018 samt på 
Nordnets hemsida, se www.nordnetab.com. 
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MSEK 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31

Kärnprimärkapital: Instrument och reserver

Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 6 690,9 6 628,8 6 628,8

Ej utdelade vinstmedel -4 829,0 -5 051,4 -5 037,1

Ackumulerat annat totalresultat (och andra reserver) 263,7 268,1 234,4

Delårsresultat netto efter avdrag för förutsebara kosnader och utdelningar som har 
verifierats av personer som har en oberoende ställning

156,7 - 51,4

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 2 282,3 1 845,5 1 877,5

Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar

Ytterligare värdejusteringar (negativt belopp) -18,9 -17,9 -20,3

Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) -849,9 -395,0 -401,5

Institutets direkta, indirekta och syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument i 
enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har en väsentlig investering (belopp 
över tröskelvärde på 10%, netto efter godtagbara korta positioner)

- - -

Uppskjutna skattefordringar som uppstår till följd av temporära skillnader - - -

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -868,8 -412,9 -421,7

Kärnprimärkapital 1 413,5 1 432,5 1 455,7

Primärkapitaltillskott: instrument

Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 500,0 - -

   varav: klassificerade som eget kapital enligt tillämpliga redovisningsstandarder 500,0 - -

Primärkapitaltillskott 500,0 - -

Primärkapital (primärkapital = kärnprimärkapital + primärkapitalltillskott) 1 913,5 1 432,5 1 455,7

Supplementärkapital - - -

Totalt kapital (totalt kapital = primärkapital + supplementärkapital) 1 913,5 1 432,5 1 455,7

Totala riskvägda tillgångar 9 706,7 8 766,6 8 510,5

Kapitalrelationer och buffertar

Kärnprimärkapital (som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) 14,6% 16,3% 17,1%

Primärkapital (som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) 19,7% 16,3% 17,1%

Totalt kapital (som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) 19,7% 16,3% 17,1%

Institutsspecifika buffertkrav (krav på kärnprimärkapital i enlighet med artikel 92.1 a 
plus krav på kapitalkonserveringsbuffert och kontracyklisk kapitalbuffert, plus sys-
temriskbuffert, plus buffert för systemviktiga institut uttryckt som en procentandel av 
det riskvägda exponeringsbeloppet)

9,3% 8,8% 8,8%

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

   varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert 2,3% 1,8% 1,8%

   varav: krav på systemriskbuffert - - -

   varav: buffert för globalt systemviktigt institut eller för annat systemviktigt institut - - -

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert (som procentandel av det 
riskvägda exponeringsbeloppet)

10,1% 8,3% 9,1%

Belopp under tröskelvärdena för avdrag (före fastställande av riskvikt)

Institutets direkta och indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter i 
den finansiella sektorn i vilka institutet har en väsentlig investering (belopp under 
tröskelvärdet på 10%, netto efter godtagbara korta positioner)

126,5 126,5 126,5

Den konsoliderade situationen

Uppgifter lämnas endast för de buffertkrav som trätt i kraft.
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MSEK 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31

Riskvägda exponeringsbelopp

Exponering kreditrisk enligt schablonmetoden 7 550,9 6 601,8 6 291,5

  varav Institutexponeringar 575,2 310,1 334,7

  varav Företagsexponeringar 312,8 114,6 104,2

  varav Hushållsexponeringar 3 467,5 3 860,5 3 451,3

  varav Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter 965,8 835,7 971,9

  varav Fallerande exponeringar 58,3 26,3 32,9

  varav Säkerställda obligationer 1 118,7 833,0 600,1

  varav Aktieexponeringar 411,9 389,8 453,0

  varav Övriga exponeringar 640,7 231,7 343,4

Exponering marknadsrisk 23,0 19,5 73,6

Exponering operativ risk 2 132,9 2 145,4 2 145,4

Totalt riskvägda exponeringsbelopp 9 706,7 8 766,6 8 510,5

Kapitalkrav

Kreditrisk enligt schablonmetoden 604,1 6,2% 528,1 6,0% 503,3 5,9%

Marknadsrisk 1,8 0,0% 1,6 0,0% 5,9 0,1%

Operativ risk 170,6 1,8% 171,6 2,0% 171,6 2,0%

Kapitalkrav Pelare 1 776,5 8,0% 701,3 8,0% 680,8 8,0%

Koncentrationsrisk 81,2 0,8% 74,1 0,8% 72,1 0,8%

Marknadsrisk exklusive ränterisk 111,1 1,1% 53,0 0,6% 58,0 0,7%

Ränterisk 159,3 1,6% 114,0 1,3% 137,5 1,6%

Övrigt - - - - - -

Kapitalplaneringsbuffert 40,0 0,4% - - - -

Kapitalkrav Pelare 2 391,6 4,0% 241,0 2,7% 267,6 3,1%

Buffertkrav 462,5 4,8% 374,1 4,3% 366,7 4,3%

Totalt kapitalkrav, inkl buffertkrav 1 630,6 16,8% 1 316,5 15% 1 315,2 15,5%

Konsoliderad situation

Tabellen visar kapitalkravet uttryckt både i MSEK och i procent av riskvägt exponeringsbelopp.
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Not 8 Förvärv och fusion

Den 5 april 2019 slutfördes det av Nordnet tidigare 
kommunicerade förvärvet av Netfonds verksamhet i 
Norge. Netfonds är en av de ledande aktörerna på den 
norska marknaden för elektronisk värdepappershandel 
och erbjuder handel i ett brett urval av värdepapper 
till kunder i Norge och Sverige. Med den här affären 
befäster och utvecklar Nordnet sin position på den 
norska sparmarknaden med målsättningen att bygga 
Norges bästa användarupplevelse inom sparande och 
investeringar, med Nordnets webbtjänst och varumärke 
som bas.

Transaktionen genomfördes i två steg där Nordnet 
Bank AB förvärvade 100 procent av aktierna i Net-
fonds Bank A/S, org. nr 976546180 och där Nordnet 
Pensionsförsäkring ABs norska dotterbolag Nordnet 
Livforsikring A/S förvärvade 100 procent av aktierna i 

Netfonds Livforsikring A/S, org. nr 991008144. Därefter 
har de båda bolagen fusionerats in med Nordnet Bank 
AB respektive Nordnet Livforsikring A/S med fusions- 
datum 6 juni 2019. 

Köpeskillingen uppgick till totalt 663 MSEK vilket 
erlades kontant vid tillträdet. Transaktionskostnader om 
21 MSEK relaterade till förvärvet har redovisats som en 
kostnad i resultaträkningen. 

Tillgångarna och skulderna har vid fusionen tagits in 
till de koncernmässiga värdena. Förvärvsanalysen har 
fastställts under tredje kvartalet 2019. I och med fast-
ställandet av förvärvsanalysen så har avskrivningarna 
på immateriella tillgångar ökat med 7,1 MSEK under 
september månad.

Noter

Netfonds Bank A/S

Nettoomsättning 36,5 (22,4)

Rörelseresultat 10,2 (12,8)

Tillgångar

Utlåning till allmänheten 864,3

Räntebärande instrument 379,8

Övriga tillgångar 529,4

Skulder

Inlåning från allmänheten 1 586,0

Övriga skulder 30,0

Nettoomsättning och resultat avser perioden 1 januari fram till fusionen. Inom parentes avser tiden före förvärvet.

Netfonds Livforsikring A/S

Nettoomsättning 1,3 (0,9)

Rörelseresultat 0,7 (0,5)

Tillgångar

Tillgångar där försäkringstagaren bär placeringsrisken 552,8

Övriga tillgångar 51,2

Skulder

Skulder där försäkringstagaren bär placeringsrisken 552,8

Övriga skulder 2,7

Preliminär förvärvsanalys (MSEK)

Köpeskilling 663,2

Redovisade belopp på förvärvade tillgångar och övertagande skulder 

Förvärvat eget kapital 208,4

Immateriella tillgångar 287,0

Goodwill 239,5

Uppskjuten skatt -71,7

Nettoomsättning och resultat avser perioden 1 januari fram till fusionen. Inom parentes avser tiden före förvärvet.
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Utveckling per kvartal

Utveckling per kvartal

Koncernen, MSEK Q3 19 Q2 19 Q1 19 Q4 18 Q3 18 Q2 18 Q1 18 Q4 17

Räntenetto 128,8 132,9 103,9 95,0 91,4 95,9 95,3 94,0

Provisionsnetto - ej transaktionsrelaterat 62,5 59,6 54,8 62,4 56,2 58,6 52,4 49,2

Provisionsnetto -  transaktionsrelaterat 123,4 118,9 119,5 125,6 110,0 102,4 128,3 127,9

Nettoresultat av finansiella transaktioner 42,4 42,9 109,1 43,5 42,9 42,6 48,9 45,9

Övriga intäkter 14,4 16,9 15,2 20,9 5,0 17,2 15,8 16,0

Rörelseintäkter 371,4 371,2 402,5 347,4 305,5 316,7 340,8 333,0

Allmänna administrationskostnader -216,6 -227,6 -219,8 -255,4 -219,4 -231,3 -243,5 -239,3

Avskrivningar -47,5 -40,5 -38,0 -28,1 -24,5 -29,0 -24,2 -20,4

Övriga rörelsekostnader -9,6 -9,3 -9,1 -18,3 -21,0 -17,3 -21,2 -13,3

Kreditförluster, netto -5,5 -11,7 -6,7 -4,7 -11,6 -9,7 -10,0 -7,4

Kostnader -279,2 -289,1 -273,6 -306,6 -276,5 -287,3 -298,9 -280,4

Rörelseresultat 92,3 82,1 129,0 40,8 29,0 29,4 41,9 52,6

Rörelsemarginal i % 25% 22% 32% 12% 9% 9% 12% 16%

Kostnadstäckning 89% 87% 103% 72% 71% 75% 71% 73%

Avkastning på eget kapital (rullande 12 
månader)

10% 9% 8% 6% 7% 7% 7% 8%

Nyckeltal per kvartal Q3 19 Q2 19 Q1 19 Q4 18 Q3 18 Q2 18 Q1 18 Q4 17

Antal aktiva kunder vid periodens slut 882 200 854 800 794 800 765 200 741 800 718 000 698 500 669 300

Antal aktiva konton vid periodens slut 1 169 100 1 134 000 1 054 700 1 016 300 982 400 949 800 923 300 884 500

Nettosparande (mdr SEK) 4,2 2,4 7,0 1,4 4,9 5,6 11,5 4,0

Totalt sparkapital (mdr SEK) 365 354 323 286 324 310 287 272

Genomsnittligt sparkapital per aktivt konto 
(SEK)

312 300 311 800 306 700 280 900 329 700 326 900 311 000 308 000

Antal avslut 7 316 300 6 582 800 6 935 400 6 984 500 6 413 900 5 976 200 6 745 200 6 944 200

Omsatt handelsbelopp cash market, MSEK¹ 192 800 185 600 199 900 202 400 183 000 183 900 205 500 201 300

Antal handelsdagar 66 57 63 62 65 59 62 63

Antal avslut per handelsdag 110 900 116 500 110 100 113 600 98 700 101 300 108 800 111 100

Genomsnittligt nettocourtageintäkt per avslut 
(SEK)

17 18 17 19 17 17 19 18

Antal avslut per aktivt handelskonto 6,7 6,4 7,1 7,4 7,1 6,8 8,0 8,7

Antal avslut per aktivt handelskonto per 
månad

2,2 2,1 2,4 2,5 2,4 2,3 2,7 2,9

Inlåning vid periodens slut, MSEK 45 029,8 44 415,9 41 249,8 43 022,8 40 919,8 40 553,6 35 980,2 34 341,2

Klientmedel vid periodens slut, MSEK 131,7 127,8 157,4 131,6 125,5 135,1 159,8 182,7

Utlåning vid periodens slut, MSEK 15 711,0 15 397,0 15 008,8 14 204,5 14 474,3 13 887,8 13 211,2 11 852,1

Utlåning exkl pantsatta likvida medel  
(se not 5)

14 910,5 14 602,6 14 358,3 13 730,1 13 682,4 13 147,5 12 552,7 11 437,6

Utlåning/inlåning % 35% 35% 36% 33% 35% 34% 37% 35%

1 Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er, certifikat, obligationer och liknande instrument.
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Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal koncernen 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31

Rörelsemarginal i % 26% 10% 11%

Vinstmarginal i % 24% 9% 9%

K/I-tal 74% 90% 89%

Avkastning på eget kapital i % 11% 4% 6%

Avkastning på tillgångar i % 0,3% 0,1% 0,1%

Eget kapital, MSEK 3 013,8 1 973,0 1 988,2

Kapitalbas konsoliderad situation, MSEK 1  913,5 1 432,5 1 455,7

Kapitalrelation konsoliderad situation 19,7% 16,3% 17,1%

Investeringar i materiella tillgångar, MSEK 41,5 75,0 84,0

Investeringar i immateriella tillgångar exkl företagsförvärv, MSEK 70,7 78,5 112,1

Varav interna utgifter för utveckling, MSEK 27,6 23,4 32,5

Antal heltidstjänster vid periodens slut 506 535 526

Nyckeltal 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31

Antal aktiva kunder 882 200 741 800 765 200

Antal aktiva konton vid periodens slut 1 169 100 982 400 1 016 300

Nettosparande, mdr SEK 4,2 4,9 23,5

Totalt sparkapital vid periodens slut, mdr SEK 365 324 286

Genomsnittligt sparkapital per aktivt konto vid periodens slut, SEK 312 300 329 700 280 900

Antal avslut för perioden 20 834 500 19 135 300 26 119 800

Antal avslut per handelsdag 112 300 102 900 105 600

Genomsnittligt nettocourtageintäkt per avslut, SEK 17 18 18

Årlig intäkt/sparkapital i genomsnitt, % 0,5% 0,4% 0,4%

Genomsnittlig årlig intäkt per konto, SEK 1 421 1 390 1 368

Genomsnittlig årlig rörelsekostnad per konto, SEK -1 015 -1 200 -1 172

Genomsnittligt årligt resultat per konto SEK 406 190 196
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Definitioner

Definitioner

Aktiv kund

Fysisk eller juridisk person som innehar minst ett aktivt 
konto.

Aktivt konto

Konto med värde > 0 kr eller kreditengagemang.

Avkastning på eget kapital

12 månaders rullande resultat i förhållande till  
genomsnittligt eget kapital. 

Avkastning på tillgångar
12 månaders rullande resultat i förhållande till  
genomsnittlig balansomslutning. 

Avslut

En registrerad transaktion på börs eller marknadsplats. 
En order medför ibland flera avslut.

Cash market

Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er, 
certifikat, obligationer och liknande instrument.

Inlåning

Inlåning inklusive inlåningen hänförlig till skulder i  
försäkringsrörelsen. 

Kapitalbas1

Summan av kärnprimärkapital och supplementärkapital.

Kapitalrelation1

Kapitalbas i relation till totalt riskvägda exponerings- 
belopp. 

Klientmedel

Likvida medel hos Nordnet som innehas för tredje 
mans räkning.

Kostnadstäckning

Ej transaktionsrelaterade intäkter i förhållande till kost-
nader. 

Kärnprimärkapital1

Eget kapital exklusive föreslagen utdelning, uppskjuten 
skatt och immateriella tillgångar och vissa ytterligare jus-
teringar enligt EU:s kapitalkravsförordning nr 575/2013 
(CRR) och EU 241/2014.

Kärnprimärkapitalrelation1

Kärnprimärkapital dividerat med totalt riskvägda expo-
neringsbelopp.

Nettocourtageintäkt

Provisionsintäkt efter avdrag för provisionskostnader 
och ej transaktionsrelaterade nettoprovisionsintäkter.

Nettocourtage per avslut

Total nettocourtageintäkt dividerat med totalt antal 
avslut under perioden. 

1 Definitioner enligt IFRS och EU:s kapitalkravsförordning nr 

  575/2013 (CRR) respektive enligt EU:s Solvens 2-förordning      

  2015/35

Alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, APM-mått) är finansiella mått över historisk eller framtida 
resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte definieras i tillämpligt redovisningsregelverk (IFRS) eller 
i det fjärde kapitalkravsdirektivet (CRD IV) och i EU:s kapitalkravsförordning nr 575/2013 (CRR) eller EU:s Solvens 
2-förordning 2015/35. Nordnet använder alternativa nyckeltal när det är relevant för att beskriva vår verksamhet och 
följa upp vår finansiella situation. Dessa mått är inte direkt jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av 
andra företag.
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Nettosparande

Insättningar av likvida medel och värdepapper, med 
avdrag för uttag av likvida medel och värdepapper. 

Omsatt belopp

Omsatt handelsbelopp avser våra kunders handel i 
aktier, warranter, ETF:er, certifikat, obligationer och 
liknande instrument.

Primärkapital1
Summan av kärnprimärkapital och primärkapitaltillskott.

Primärkapitalrelation1
Primärkapital dividerat med totalt riskvägt exponerings-
belopp.

Primärkapitaltillskott1
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 
som uppfyller de krav som anges i förordning (EU) nr 
575/2013 och därmed får räknas in i primärkapitalet.

Privatlån

Utlåning utan säkerhet, så kallade blancolån.

Riskexponeringsbelopp1

Tillgångar i och åtaganden utanför balansräkningen, 
riskvägda enligt kapitaltäckningsreglerna för kreditrisk 
och marknadsrisk. För operativa risker beräknas ett 
kapitalkrav som sedan uttrycks som riskvägda tillgång-
ar. Gäller endast den konsoliderade situationen, dvs. 
exklusive försäkringsverksamheten, och inte för expo-
neringar som direkt dragits av från kapitalbasen.

Rörelsekostnader1

Rörelsens kostnader exklusive kreditförluster och ned-
skrivning av goodwill.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till rörelseintäkter.

Solvenskapital (NPV)1 
Det beräknade nuvärdet av förväntade vinster i den 
befintliga försäkringsaffären.

Solvenskapitalkrav (SCR)1 
Beräknat kapitalkrav enligt Solvens 2- regelverket. 

Totalt sparkapital

Summan av likvida medel och marknadsvärde på  
värdepapper för samtliga aktiva konton. 

Utlåning

Utlåning till allmänheten exklusive utlåning i så kallade 
kontokrediter som i sin helhet täcks av pantsatta likvida 
medel på kapitalförsäkringar och investeringssparkon-
ton (ISK) där utlåningsräntan på krediten motsvaras av 
inlåningsräntan på de pantsatta likvida medlen.

Vinstmarginal

Periodens resultat efter skatt i förhållande till rörelse- 
intäkter.

Definitioner

Definitioner

1 Definitioner enligt IFRS och EU:s kapitalkravsförordning nr 

  575/2013 (CRR) respektive enligt EU:s Solvens 2-förordning      

  2015/35
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