
 < Rörelseintäkterna minskade med 14 (+13) procent till 305 (356) MSEK
 < Resultatet efter skatt minskade med 33 (+4) procent till 98 (147) MSEK
 < Resultat per aktie minskade med 34 (+2) procent till 3,44 (5,24) SEK
 < Nettoinflödet uppgick till 2 990 (4 790) MSEK, motsvarande 4 (6) procent av 
totalt sparkapital vid årets början

 < Antal konton ökade med 7 (10) procent till 447 900 (417 200 per den 31 december 2011) st och 
totalt sparkapital ökade med 6 (3) procent till 78 700 (74 200 per den 31 december 2011) MSEK

 
Andra kvartalet

 < Rörelseintäkterna minskade med 18 (+7) procent till 141 (172) MSEK
 < Resultatet efter skatt minskade med 33 (16) procent till 38 (57) MSEK
 < Resultat per aktie minskade med 33 (19) procent till 1,34 (2,01) SEK

Avanza Bank
Delårsrapport januari – juni 2012

2012
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Delårsrapport januari – juni 2012 
 
 

VD-ord i halvtid

Stabil tillväxt trots börsoro
Den makroekonomiska oron ligger kvar som en våt filt över Euroländerna och marknaderna visar stor nervositet vid minsta 

signal som kan tolkas negativt. Denna osäkerhet har påverkat sparandet direkt i en minskad handelsaktivitet på 16 procent 

jämfört med samma period förra året samtidigt som våra sparare har visat en tydlig förskjutning mot räntesparande på 

bekostnad av aktiehandel. För att möta det ökade intresset för räntesparande lanserade vi räntebevis under våren som 

snabbt blivit populära, vilket syns i de över 250 MSEK som spararna redan har investerat i dessa produkter. Avanza Bank är 

den enda bank som erbjuder courtagefri handel i räntebevisen, vilket är ett resultat av vår strävan att kunden alltid ska få mer 

pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska marknaden. vi kommer att fortsätta att utveckla vårt 

erbjudande inom räntesparande under året och avser att presentera fler nyheter redan efter sommaren.

Andra ljusglimtar trots börsoron är att Avanza Bank fortsätter att visa en stabil tillväxt i kunder och sparkapital. Nettoinflödet 

under andra kvartalet var 48 procent högre än samma period föregående år.

Vi bygger för att möta framtidens kundbehov
vi har trots att intäkterna pressats av börsoron valt att hålla kostnaderna mer eller mindre oförändrade jämfört med förra året. 

Anledningen till den oförändrade kostnadsnivån är att vi behöver fortsätta investera i vår nya internetbank, ett projekt som vi 

påbörjade 2011. vi bedömer att en modernisering av vår internetbank och bakomliggande system är kritiskt för vår verk-

samhet för att på allvar kunna möta en bredare målgrupp och samtidigt tillfredställa våra sparares framtida behov. Nya IT-

system kommer dessutom på sikt möjliggöra en än högre kostnadseffektivitet. Detta är en viktig del i Avanza Banks långsik-

tiga ambition att kombinera branschens lägsta avgifter med Sveriges nöjdaste sparkunder under fortsatt tillväxt samtidigt 

som vi lämnar en god avkastning till våra aktieägare. Arbetet förväntas slutföras under andra kvartalet 2013. 

Pensionsfrågor hetare än någonsin
Den 30 september väntas Livförsäkringsutredningen, efter flera uppskov, presentera sitt förslag om det ska bli möjligt för 

spararna att flytta sin pension fritt mellan bolag. Detta är en fråga som vi aktivt arbetat för och som vi bedömer kommer 

påverka vår tillväxt positivt. Oavsett vad utfallet blir kommer vi fokusera på att ta ytterligare marknadsandelar genom markna-

dens bästa erbjudande inom pensionssparande. Detta syns inte minst i vårt Tjänstepensionssparande där nysparandet ökat 

med 34 procent under första halvåret jämfört med samma period föregående år.

Avanza Bank har även digitaliserat och därmed förenklat nykundprocessen med e-legitimation under juni, vilket vi bedömer 

kommer att ha en positiv inverkan på nykundsinflödet under andra halvåret då nya kunder nu kan underteckna sina avtal 

direkt på sajten. Detta ligger även i linje med vår strategi om att ha en helt internetbaserad affärsmodell.

vi ser med spänning fram emot hösten och kommer fortsätta fokusera på att bibehålla Sveriges nöjdaste sparkunder.

Martin Tivéus, vD Avanza Bank
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Verksamheten
 
Marknad och försäljning
Marknaden har under första halvåret präglats av politisk oro i Europa och en otydlig börs. Första halvåret gick börsen upp

3 procent men utvecklingen var ojämn, första kvartalet upp 10 procent och andra kvartalet ned 7 procent. De stora bolagen 

har haft en svag utveckling vilket har medfört att handeln i småbolag har varit stor. Totalt sett har dock handelsaktiviteten 

varit fortsatt låg, inte minst under andra kvartalet.

Den nya produkten för räntesparande, räntebevis, som lanserades i slutet av första kvartalet har mottagits mycket positivt av 

Avanza Banks kunder. Räntebevisen ger en ränteutbetalning fyra gånger per år. Sparprodukten är ett intressant alternativ till 

pengar på konto eller traditionella räntefonder till lägre risk än enskilda aktier. Under perioden har Avanza Banks kunder 

investerat över 250 MSEK i räntebevis.

Investeringssparkontot (ISK) fortsätter att öka i både antal nya konton och sparkapital. Under första halvåret har Avanza 

Banks kunder satt in 2 530 MSEK på 10 000 ISK-konton. Många sparare som är intresserade av att spara på ett skatte-

mässigt enkelt sätt har redan tidigare valt kapitalförsäkring och ser ingen anledning att byta till det nya ISK-kontot.

Av den totala sparmarknaden i Sverige hade Avanza Bank 1,9 procent per den 31 mars 2012. Under första kvartalet 2012 

nådde Avanza Bank 5,4 procent av det totala nettoinflödet till den svenska sparmarknaden, vilket innebär att Avanza Bank 

fortsätter att ta marknadsandelar.

Nettoinflödet i tjänstepension har under andra kvartalet 2012 haft en fortsatt god tillväxt i både kapital och nya konton. 

Intresset för Avanza Banks tjänstepension har ökat från större företag. Den statliga flytträttsutredningen, vilken bedöms 

påverka Avanza Bank positivt och som skulle presenterats i juni, har försenats till slutet av september.

2012 
apr–jun

2011 
apr–jun

förändr
%

2012 
jan–jun

2011 
jan–jun

förändr
%

2011–2012 
jul–jun

2011 
jan–dec

Aktivitet

Nettoinflöde, aktie- och fondkonton, MSEK 950 –900 – 2 320 –1 960 – 2 480 –1 800
varav investeringssparkonton, MSEK 710 – – 2 530 – – 2 530 –
Nettoinflöde, sparkonton, MSEK 20 490 –96 –480 –460 4 2 070 2 090
varav externa inlåningskonton, MSEK 50 500 –90 –150 300 – 2 020 2 470
Nettoinflöde, pensions- och försäkringskonton, MSEK 110 1 140 –90 1 150 7 210 –84 110 6 170
varav kapitalförsäkring, MSEK –200 940 – 540 6 750 –92 –860 5 350
varav tjänstepension, MSEK 270 190 42 550 410 34 840 700
Nettoinflöde, MSEK 1 080 730 48 2 990 4 790 –38 4 660 6 460

Nettoinflöde/Sparkapital, % 5 3 2 8 12 –4 6 8

Affärer per konto och månad, st 1,3 1,6 –19 1,6 1,9 –16 1,6 1,7
Avslut per affär, st 1,6 1,6 0 1,6 1,6 0 1,7 1,7
Courtage per affär, SEK 75 75 0 76 77 –1 77 78

Marknadsandelar
NASDAQ OMX Stockholm, First North och Burgundy
Antal avslut, % 5,6 7,4 –1,8 6,1 8,0 –1,9 6,2 7,1
Omsättning, % 3,7 4,3 –0,6 4,0 4,7 –0,7 4,2 4,6

För definitioner se sid 10.

Handelsaktiviteten på aktiemarknaden har till följd av den makroekonomiska oron i Europa varit 16 procent lägre under

första halvåret än motsvarande period föregående år. Courtage per affär är oförändrat under andra kvartalet jämfört med

samma period förra året och i stort sett detsamma under första halvåret jämfört med förra året. Detta ligger i linje med vår 

bedömning att prispressen kommer att minska.
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förändr förändr förändr
2012-06-30 2012-03-31 % 2011-12-31 % 2011-06-30 %

Sparkapital

Sparkapital, aktie- och fondkonton, MSEK 42 200 43 830 –4 39 550 7 45 320 –7
varav investeringssparkonton, MSEK 2 580 1 930 34 – – – –
Sparkapital, sparkonton, MSEK 4 100 4 070 1 4 550 –10 1 980 107
varav externa inlåningskonton, MSEK 3 180 3 120 2 3 300 –4 1 110 186
Sparkapital, pensions- och försäkringskonton, MSEK 32 400 34 100 –5 30 100 8 36 900 –12
varav kapitalförsäkring, MSEK 25 100 26 700 –6 23 500 7 30 000 –16
varav tjänstepension, MSEK 2 650 2 460 8 2 040 30 1 910 39
Sparkapital, MSEK 78 700 82 000 –4 74 200 6 84 200 –7

Aktier, obligationer, derivat m m, MSEK 50 000 54 350 –8 46 860 7 57 590 –13
Fonder, MSEK 16 800 17 400 –3 15 200 11 18 900 –11
Inlåning, MSEK 14 600 13 500 8 14 700 –1 11 760 24
varav extern inlåning, MSEK 3 180 3 120 2 3 300 –4 1 110 186
Utlåning, MSEK –2 700 –3 250 –17 –2 560 5 –4 050 –33
Sparkapital, MSEK 78 700 82 000 –4 74 200 6 84 200 –7

Inlåning/Utlåning, % 541 415 126 574 –33 290 251
Nettoinlåning/Sparkapital, % 15 13 2 16 –1 9 6

Avanza Bank, MSEK 43 860 45 470 –4 41 550 6 46 990 –7
Mini, MSEK 1 440 1 530 –6 1 410 2 1 550 –7
Private Banking, MSEK 31 100 32 600 –5 29 100 7 33 000 –6
Pro, MSEK 2 300 2 400 –4 2 140 7 2 660 –14
Sparkapital, MSEK 78 700 82 000 –4 74 200 6 84 200 –7

Avkastning, genomsnittligt konto sedan årsskiftet, % 2 8 –6 –16 – –3 –
OMX Stockholm Price Index sedan årsskifte, % 3 10 –7 –17 – –4 –

För definitioner se sid 10. 

förändr förändr förändr
2012-06-30 2012-03-31 % 2011-12-31 % 2011-06-30 %

Konton

Aktie- och fondkonton, st 230 300 225 500 2 214 800 7 208 500 10
varav investeringssparkonton, st 10 000 7 220 39 – – – –
Sparkonton, st 54 600 52 700 4 49 300 11 34 100 60
varav externa inlåningskonton, st 27 400 25 700 7 23 000 19 10 100 171
Pensions- och försäkringskonton, st 163 000 158 300 3 153 100 6 144 900 12
varav kapitalförsäkringskonton, st 92 300 91 200 1 89 400 3 85 000 9
varav tjänstepensionskonton, st 35 500 32 600 9 30 100 18 27 800 28
Konton, st 447 900 436 500 3 417 200 7 387 500 16

Avanza Bank, konton, st 410 370 399 460 3 381 430 8 353 420 16
Mini, konton, st 19 700 19 600 1 19 200 3 18 000 9
Private Banking, konton, st 15 600 15 300 2 14 500 8 13 900 12
Pro, konton, st 2 230 2 140 4 2 070 8 2 180 2
Konton, st 447 900 436 500 3 417 200 7 387 500 16

Konton per kund, st 1,63 1,62 1 1,59 3 1,53 7

För definitioner se sid 10.

Avanza Bank fortsätter att vinna nya kunder. Antalet kunder uppgick till 274 740 (252 700) per den 30 juni 2012. Antal

konton per kund är ett bra mått på spararnas engagemang hos Avanza Bank och därmed även ett mått på vår andel av

kundernas sparande. Antal konton per kund har under perioden ökat och uppgår nu till 1,63 (1,53) konton.

Antalet nya tjänstepensionskonton uppgick till 5 400 (5 400) under första halvåret vilket motsvarar 18 (15) procent av totalt 

antal nya konton. 
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IT-utveckling
Arbetet med att utveckla Avanza Banks nya internetnärvaro och modernisering av bakomliggande system har fortsatt.

I slutet av juni presenterade vi ett antal förändringar i betaversionen av den nya sajten. Detta som en följd av de synpunkter 

och förslag vi fått in från våra kunder via Avanza Labs under våren. Bland många förändringar har vi bland annat gjort

navigeringen enklare och mer logisk. Arbetet beräknas fortsätta fram till våren 2013 med målsättningen att skapa Sveriges 

bästa bankupplevelse på internet. Nya IT-system leder också till en hög kostnadseffektivitet vilket är viktigt för att kunna 

erbjuda branschens lägsta avgifter och samtidigt lämna en god avkastning till våra aktieägare.

I början av juni anslöt vi Avanza Bank till Min Pension, en sajt som drivs i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. 

våra kunder kan nu logga in på Min Pension, få en helhetsbild av sin intjänade pension och enkelt göra en pensionsprognos. 

Förberedelser pågår även inför en avreglerad pensionsmarknad där flytträtten av pensioner kan komma att utökas.

I slutet av juni lanserade vi e-legitimation som alternativ vid inloggning på sajten. Kunder som vill fortsätta att logga in som 

vanligt med användarnamn och lösenord kan även fortsättningsvis göra detta. Fördelen för alla nya kunder är att de kan

legitimera sig direkt vid registreringen, få sina personuppgifter automatiskt ifyllda och därmed bli kund direkt på sajten utan 

att behöva fylla i fysiska blanketter. vi bedömer att detta kommer att få en positiv inverkan på nykundsinflödet.
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Ekonomisk översikt
2012  

apr–jun
2011 

apr–jun
förändr

%
2012  

jan–jun
2011 

jan–jun
förändr

%
2011–2012

jul–jun
2011

jan–dec
Resultaträkning, MSEK

Courtageintäkter 53 64 –17 123 152 –19 276 305
Fondprovisioner 15 19 –21 32 41 –22 61 70
Räntenetto 61 65 –6 124 126 –2 256 258
Övriga intäkter 12 24 –50 26 37 –30 51 62
Rörelsens intäkter 141 172 –18 305 356 –14 644 695

Personal –55 –51 8 –106 –96 10 –199 –189
Marknadsföring –4 –5 –20 –13 –11 18 –25 –23
Avskrivningar –4 –3 33 –6 –5 20 –12 –11
Övriga kostnader –30 –39 –23 –59 –63 –6 –121 –125
Rörelsens kostnader före kreditförluster –93 –98 –5 –184 –175 5 –357 –348

Resultat före kreditförluster 48 74 –35 121 181 –33 287 347

Kreditförluster, netto 0 –6 –100 0 –6 –100 0 –6
Rörelseresultat 48 68 –29 121 175 –31 287 341

Rörelsemarginal, % 34 40 –6 40 49 –9 45 49
vinstmarginal, % 27 33 –6 32 41 –9 38 42
K/I-tal, % 66 57 9 60 49 11 55 50
Resultat per aktie, SEK 1,34 2,01 –33 3,44 5,24 –34 8,48 10,28
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,34 2,00 –33 3,44 5,19 –34 8,48 10,21
Avkastning på eget kapital, % 5 7 –2 11 18 –7 29 35

Investeringar, MSEK 2 6 –67 2 7 –71 16 21

Courtageintäkter/Rörelseintäkter, % 38 37 1 40 43 –3 43 44
Icke-courtageintäkter/Rörelseintäkter, % 62 63 –1 60 57 3 57 56
varav Fondprovisioner/Rörelseintäkter, % 11 11 0 10 12 –2 9 10
varav Räntenetto/Rörelseintäkter, % 43 38 5 41 35 6 40 37
varav Övriga intäkter/Rörelseintäkter, % 8 14 –6 9 10 –1 8 9

Icke-courtageintäkter/Rörelsekostnader, % 95 110 –15 99 117 –18 103 112
varav Räntenetto/Rörelsekostnader, % 66 66 0 67 72 –5 72 74

Rörelseintäkter/Sparkapital, % 0,18 0,20 –0,02 0,39 0,42 –0,03 0,83 0,88
varav Räntenetto/Sparkapital, % 0,08 0,08 0,00 0,16 0,15 0,01 0,33 0,33

Medelantal anställda, st 267 254 5 265 251 6 264 256
Handelsdagar, st 57,5 59,0 –3 121,0 121,5 0 250,5 251,0
Driftstillgänglighet på webbtjänsten, % 100,0 100,0 0 100,0 99,9 0,1 100,0 99,9

förändr förändr förändr
2012-06-30 2012-03-31 % 2011-12-31 % 2011-06-30 %

Eget kapital per aktie, SEK 26,53 33,08 –20 30,97 –14 27,26 –3
Kapitalbas/Kapitalkrav 2,34 2,22 5 2,06 14 2,34 0
Antal anställda, st 269 265 2 260 3 259 4
Börskurs, SEK 142,00 186,00 –24 164,50 –14 193,50 –27
Börsvärde, MSEK 4 100 5 260 –22 4 650 –12 5 520 –26

För definitioner se sid 10. 
Avanza Bank publicerar även ett Excel-dokument med finansiell historik. Informationen är på engelska och sökvägen är avanzabank.se/keydata.

Rörelsens intäkter minskade med 18 (+7) procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. 

Den största förklaringen är lägre handelsaktivitet på grund av den politiska oron i Europa som nu varit påtaglig i mer än ett 

år. Detta har fått till följd att kunderna i större utsträckning valt räntesparande vilket för Avanza Banks del inneburit att

courtagetintäkterna minskat jämfört med samma period föregående år.
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Utlåningen som tillsammans med styrräntan har stor påverkan på räntenettot har under andra kvartalet fortsatt att minska till 

följd av en minskad riskaptit hos spararna och var 33 procent lägre än samma tid 2011 samtidigt som styrräntan var lägre. 

Detta till trots minskade räntenettot med endast 2 procent under första halvåret jämfört med motsvarande period före-

gående år till följd av den väsentligt högre inlåningen från allmänheten och därmed högre utlåningen till kreditinstitut. 

Kostnaderna före kreditförluster minskade under andra kvartalet med 5 (+26) procent jämfört med motsvarande period 

föregående år. Föregående år belastades med en engångskostnad för investerarskyddet om 9 MSEK. Ambitionen är att 

hålla kostnaderna för 2012 mer eller mindre oförändrade mot 2011.

Under andra kvartalet 2012 uppgick icke-courtageintäkter till 95 (110) procent av kostnaderna. Icke-courtageintäkter 

består i huvudsak av räntenetto, fondprovisioner, valutanetto och arvoden från corporate finance. Målsättningen är att

andelen ska överstiga 100 procent.

Kapitalöverskott
2012-06-30 2011-12-31

Eget kapital i koncernen, MSEK 766 875
Immateriella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar, MSEK –58 –25
Kapitalkrav med hänsyn till Avanza Banks interna kapitalutvärdering (IKU), MSEK –293 –292
Kapitalöverskott före utdelning, MSEK 415 558

Kapitalöverskott per aktie, SEK 14,38 19,75

Immateriella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar ingår inte i kapitalbasen enligt kapitaltäckningsreglerna och är därmed inte          
utdelningsbara utan ska räknas av från det egna kapitalet. Se även not 3, sid 13.

Kapitalöverskottet, d.v.s. det maximala utrymme som finns tillgängligt för utdelning och återköp av egna aktier, uppgick per 

den 30 juni 2012 till 415 MSEK.

Finansiell ställning
Samtliga Avanza Banks tillgångar har hög likviditet. För merparten av tillgångarna kan omplaceringar därför göras med en 

dags dröjsmål. Tillgångarna bedöms vara trygga. Avanza Bank har inte haft några kreditförluster under första halvåret 2012. 

Mellan 2001 och 2012 (t.o.m. andra kvartalet) uppgick de sammanlagda kreditförlusterna till 7 MSEK vilket i genomsnitt 

motsvarar mindre än 0,03 procent per år. Avanza Bank bedriver inte och har ej heller bedrivit handel med värdepapper för 

egen räkning, s.k. trading.

De lagstadgade skydden och garantierna (t.ex. den statliga Insättningsgarantin) gäller för kunder hos Avanza Bank som för 

alla svenska banker och försäkringsbolag. Mer information om Avanza Bank och trygghet finns på avanzabank.se.

Moderbolaget Avanza Bank Holding AB
Avanza Bank Holding AB är moderbolag i Avanza Bank-koncernen. Rörelseresultatet för första halvåret 2012 var 

–3 (–3) MSEK. Moderbolaget redovisar ingen omsättning. Utdelning har lämnats till aktieägarna med 283 (266) MSEK.
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Framtidsutsikter
Avanza Bank har under andra kvartalet 2012 genomfört en översyn av de långsiktiga tillväxtmålen då marknadsförutsätt-

ningarna är väsentligt förändrade sedan den senaste revisionen 2008. På grund av den rad osäkerheter som försvårar en 

bedömning av de kommande åren har vi valt att inte uttrycka precisa mål för vinsttillväxt. vi har istället valt att koncentrera 

arbetet på de områden som driver bolagets underliggande tillväxt i kombination med god kostnadsuppföljning.

Faktorer som påverkar Avanza Banks tillväxtförutsättningar framöver är bland annat:

Sparmarknadens tillväxt
vår bedömning är att den svenska sparmarknaden långsiktigt växer med 6–8 procent per år, vilket är i linje med tillväxten 

under den senaste tioårsperioden. Det finns dock en risk att farhågor kring bostadsmarknaden kan komma att smitta av sig 

på sparmarknaden. Oro för fallande bostadspriser i kombination med osäker börs kan medföra att svenskar i större 

utsträckning sparar genom att amortera på sina bostadslån vilket kortsiktigt kan påverka svenska sparmarknadens tillväxt 

negativt. Avanza Banks tillväxtmöjligheter är samtidigt inte begränsade av sparmarknadens tillväxt. Detta då Avanza Bank 

idag har knappt 2 procent marknadsandel av svenska sparmarknaden i kombination med att kapital som flyttas från andra 

sparinstitut till Avanza Bank inte ingår i nettoinflödet till svenska sparmarknaden.

Eventuell avreglerad flyttmarknad för pensionssparande
Under hösten 2012 förväntas den så kallade Livförsäkringsutredningen presentera ett förslag om utökad flytträtt för

pensionssparande. Pensions- och försäkringsmarknaden är dubbelt så stor som marknaden för direkt aktie- och fond-

sparande. Avanza Banks kunder bedöms därför ha mer pensionssparande än direkt aktie- och fondsparande. vid en utökad 

flytträtt på pensionskapital kan kunderna flytta hela eller delar av detta sparande till Avanza Bank och på så sätt få ut mer i 

pension då Avanza Bank erbjuder marknadens lägsta avgifter och bredaste produktutbud för pensionssparande. Ett beslut 

om fri flytträtt skulle därmed påverka Avanza Banks tillväxtförutsättningar positivt.

Nettoinflöde och värdetillväxt
Avanza Bank har som mål att årligen attrahera minst 5 procent av nettoinflödet till svenska sparmarknaden exklusive flyttat 

pensionskapital, vilket är i linje med de senaste årens marknadsandelar av nettoinflödet. Utöver nettoinflödet tillkommer en 

värdetillväxt på kundernas sparkapital. Tillsammans skapar nettoinflödet och värdeutvecklingen tillväxt i Avanza Banks

kunders sparkapital. Avanza Bank har även som mål att växa med 20–30 000 nya kunder årligen samt att, i kraft av mark-

nadens bredaste utbud av sparprodukter till marknadens lägsta avgifter, växa Avanza Banks andel av kundernas sparande 

över tiden. vi bedömer att våra kunder idag har hälften av sitt flyttbara sparande i Avanza Bank.

Samband mellan tillväxt i sparkapital och tillväxt i rörelseintäkter
På lång sikt finns det ett tydligt samband mellan tillväxt i sparkapital och tillväxt i rörelseintäkter, varför en underliggande till-

växt i sparkapital skapar förutsättningar för intäktstillväxt. Intäkterna genereras primärt genom courtage från värdepappers-

handel, räntenetto från inlåning och utlåning, fondprovisioner samt andra ersättningar från leverantörer av sparprodukter. 

Intäkten per sparkrona har de senaste 5 åren fallit med ca 5 procent årligen som en effekt av prispress i kombination av mix-

effekter i sparandet, en lägre kortränta och variationer i handelsaktiviteten på börsen. vi bedömer att intäkten per sparkrona, 

givet oförändrad reporänta, kommer att falla i lägre takt än historiskt från dagens nivå. I denna bedömning förutser vi fort-

satta mixeffekter i sparkapitalet då vi bedömer att fondsparande och räntesparande kommer att öka framöver på bekostnad 

av aktiehandel i samband med att pensionskapitalet ökar. Prispress på grund av konkurrenstryck bedöms däremot bli 

begränsat.
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Kostnadsökningstakt
Som tidigare kommunicerats har Avanza Bank sett över takten avseende kostnadsökningar inför 2012. Givet de stora

investeringar i ny internetnärvaro samt modernisering av bakomliggande system som genomförs under 2012 och 2013 

bedöms kostnaderna under kommande år inte öka i samma takt som intäkterna, vilket skapar förutsättningar för ökade

rörelsemarginaler. Detta då nya system kräver mindre underhåll samt möjliggör effektiviseringar i verksamheten. Detta

skapar en bättre skalbarhet under fortsatt kundtillväxt. På lång sikt är målsättningen att kostnadsökningarna inte skall

överstiga intäktsökningarna.

Framtida vinsttillväxt
Avanza Banks målsättning är att genom hög kundnöjdhet, god kundtillväxt, ett starkt nettoinflöde, bra skalbarhet i verksam-

heten och god vinsttillväxt skapa långsiktigt aktieägarvärde. På grund av den rad osäkerheter som försvårar en bedömning 

av de kommande åren har vi valt att inte uttrycka precisa mål för vinsttillväxt. Dessa osäkerheter gäller bland annat börs-

klimatet, marknadsräntor, kommande utredningsförslag avseende fri flytträtt på pensioner samt eventuell reglering kring

provisioner vid rådgivning. Som ett exempel kan nämnas svårigheten i att bedöma utvecklingen av räntenettot då en föränd-

ring av reporäntan på 0,25 procentenheter från dagens nivå historiskt gett en resultateffekt på 20–25 MSEK på årsbasis.

vi har istället valt att framöver koncentrera arbetet på de områden som vi kan påverka och som driver bolagets under-

liggande tillväxt i kombination med god kostnadsuppföljning – ett starkt nettoinflöde, kundtillväxt och nöjda kunder.
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Övriga bolagshändelser

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Avanza Banks verksamhet medför dagligen risker som mäts, kontrolleras och vid behov åtgärdas för att skydda företagets 

kapital och anseende. De sätt på vilket Avanza Bank identifierar, följer upp och hanterar dessa risker är viktiga för 

verksamhetens sundhet och bolagets långsiktiga lönsamhet. I Avanza Banks årsredovisning för 2011, not 31, ges en 

utförlig beskrivning av koncernens riskexponering och riskhantering. Det bedöms inte ha tillkommit några väsentliga risker 

utöver de risker som beskrivits i årsredovisningen och i denna delårsrapport.

Närståendetransaktioner
Avanza Banks närståendetransaktioner framgår av årsredovisningen för 2011, i not 32. Inga väsentliga förändringar har 

uppstått därefter.

Incitamentsprogram
I enlighet med beslut på årsstämma den 14 april 2011 genomförde Avanza Bank under våren ett incitamentsprogram till 

koncernens medarbetare. Optionsprogrammet är det andra av totalt tre optionsprogram som beslutades genomföras under 

åren 2011–2013. Årets program omfattar optionsrätter motsvarande nyteckning av 490 000 aktier och lösenpriset är 

190,12 SEK. Löptiden är till och med den 29 maj 2015. Optionsprogrammet har genomförts på marknadsmässiga villkor.

Delprogram 2 i det tidigare optionsprogrammet 2008–2010 hade lösenperiod mellan den 2 och 25 maj 2012. Lösenpriset 

var 118,43 SEK per aktie. 611 198 aktier av totalt 611 569 aktier tecknades avseende detta delprogram, samtliga teck-

nade aktier har emitterats. Antalet registrerade och utestående aktier uppgår till 28 873 747.

Återköp av egna aktier
Årsstämman den 19 april 2012 beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier

uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB. På grund av rådande osäkerhet på marknaden 

har inga aktier återköpts under första halvåret 2012. Under 2011 förvärvade Avanza Bank 275 524 egna aktier vilka innehas 

per den 30 juni 2012. På årsstämman den 19 april 2012 beslutades att aktiekapitalet ska minskas genom indragning av 

dessa 275 524 aktier. Minskningen har registrerats hos Bolagsverket i juli 2012. 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari – september 2012 11 oktober 2012
Bokslutskommuniké 2012 januari 2013
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Definitioner
Affär (Avräkningsnota): Daglig sammanställning av en kunds genomförda köp- eller säljavslut i ett specifikt 

värde papper. En affär kan bestå av ett eller flera avslut. En affär utgör debiterings-        
underlag för courtage.

Affärer per konto:  Affärer per konto exklusive sparkonton.

Avkastning på eget kapital:  Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital under perioden. 
Avkastning på eget kapital för delårsperioder omräknas ej till årstakt.

Avslut:  Köp- och säljtransaktioner som genomförs på olika marknadsplatser och  
i olika värdepapper.

Börsen:  Avser aktieindex OMXSPI som består av samtliga aktier noterade på Stockholmsbörsen.

Courtageintäkter:  Courtageintäkter med avdrag för direkta kostnader.

Courtage per affär: Courtageintäkter brutto för kontokunder i förhållande till antalet affärer exklusive fond-
affärer.

Eget kapital per aktie: Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier före utspädning vid  
periodens utgång.

Extern inlåning:  Sparkonton i externa banker och kreditmarknadsbolag som öppnats och hanteras av 
kunder via Avanza Banks sajt.

Icke-courtageintäkter:  Intäkter exklusive courtageintäkter med avdrag för direkta kostnader.

Inlåning: Inlåning från allmänheten enligt balansräkningen med avdrag för den del som avser 
pantsatta likvida medel på kapitalförsäkringar vilka i sin helhet motsvaras av utlåning till 
allmänheten samt tillägg för klientmedelsinlåning och extern inlåning.

Kapitalbas:  Det finansiella konglomeratets egna kapital justerat för avdrag enligt bestämmelserna 
för kreditinstitut, fondbolag respektive försäkringsbolag om hur kapitalbasen och                
kapitalkravet bestäms.

K/I-tal:  Kostnader före kreditförluster i relation till intäkter.

Konto:  Öppnat konto med innehav.

Nettoinlåning/Sparkapital: Inlåning inklusive klientmedelskonton och extern inlåning minus utlåning i förhållande till 
sparkapitalet vid periodens slut.

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

Nettoinflöde/Sparkapital:  Periodens nettoinflöde på årsbasis i förhållande till sparkapitalet vid  
periodens ingång.

Resultat per aktie: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden.

Räntenetto/Sparkapital: Räntenetto i förhållande till genomsnittligt sparkapital under perioden.

Rörelseintäkter/Sparkapital: Rörelseintäkter i förhållande till genomsnittligt sparkapital under perioden.

Rörelsekostnader: Rörelsekostnader före kreditförluster.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i förhållande till rörelsens intäkter.

Sparkapital:  Det sammanlagda värdet på konton hos Avanza Bank.

Utlåning:  Utlåning till allmänheten enligt balansräkningen med avdrag för den del som i sin helhet 
täcks av pantsatta likvida medel på kapitalförsäkringar.

Vinstmarginal:  Resultat efter skatt i förhållande till rörelsens intäkter.
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Resultaträkningar för koncernen (MSEK) *

2012 2011 2012 2011 2011–2012 2011

apr–jun apr–jun jan–jun jan–jun jul–jun jan–dec
Rörelsens intäkter
Provisionsintäkter 97 122 216 262 458 504
Provisionskostnader –18 –17 –36 –34 –74 –72
Ränteintäkter 79 84 161 158 346 343
Räntekostnader –18 –19 –37 –32 –90 –85
Nettoresultat av finansiella transaktioner 0 0 0 0 1 1
Övriga rörelseintäkter 1 2 1 2 3 4
Summa intäkter 141 172 305 356 644 695

Rörelsens kostnader
Allmänna administrationskostnader –80 –75 –155 –139 –296 –280
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar –4 –3 –6 –5 –12 –11
Övriga rörelsekostnader –9 –20 –23 –31 –49 –57
Summa kostnader före kreditförluster –93 –98 –184 –175 –357 –348

Resultat före kreditförluster 48 74 121 181 287 347

Kreditförluster, netto 0 –6 0 –6 0 –6
Rörelseresultat 48 68 121 175 287 341

Skatt på periodens resultat –10 –11 –23 –28 –45 –50
Periodens resultat ** 38 57 98 147 242 291

Resultat per aktie, SEK 1,34 2,01 3,44 5,24 8,48 10,28
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,34 2,00 3,44 5,19 8,48 10,21
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusental 28 647 28 262 28 455 28 111 28 434 28 263
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 28 647 28 500 28 455 28 367 28 434 28 473
Utestående antal aktier före utspädning, tusental 28 874 28 538 28 874 28 538 28 874 28 263
Utestående antal aktier efter utspädning, tusental 28 874 28 742 28 874 28 742 28 874 28 401
Antal aktier vid full utspädning, tusental 30 431 30 182 30 431 30 182 30 431 29 907

*    Överensstämmer med totalresultat eftersom inget övrigt totalresultat finns. 

**   Hela resultatet tillfaller moderbolagets aktieägare.

Balansräkningar för koncernen (MSEK)

2012-06-30 2011-12-31
Tillgångar
Utlåning till kreditinstitut 8 343 8 672
Utlåning till allmänheten Not 1 3 663 2 557
Aktier och andelar 21 10
Tillgångar i försäkringsrörelsen 30 192 27 990
Immateriella anläggningstillgångar 24 24
Materiella tillgångar 21 26
Övriga tillgångar 709 407
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 54 40
Summa tillgångar 43 027 39 726

Skulder och eget kapital
Inlåning från allmänheten Not 2 11 616 10 561
Skulder i försäkringsrörelsen 30 192 27 990
Övriga skulder 386 243
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 67 57
Eget kapital 766 875
Summa skulder och eget kapital 43 027 39 726
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Förändringar i koncernens egna kapital (MSEK)

2012 2011 2011
jan–jun jan–jun jan–dec

Eget kapital vid periodens ingång 875 813 813
Utdelning –283 –266 –266
Emission av teckningsoptioner 3 5 5
Nyemission (lösen av teckningsoptioner) 72 79 79
Återköp av egna aktier – – –46
Periodens resultat (tillika totalresultat) 98 147 291
Eget kapital vid periodens utgång 766 778 875

Inga minoritetsintressen finns i eget kapital.

Kassaflödesanalyser för koncernen (MSEK)

2012 2011 2012 2011
apr–jun apr–jun jan–jun jan–jun

Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 –4 38 250
Kassaflöde från den löpande verksamhetens tillgångar
och skulder 1 255 1 236 –158 169
Kassaflöde från investeringsverksamheten –2 –6 –2 –7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –207 –182 –207 –182
Periodens kassaflöde 1 064 1 044 –329 230

Likvida medel vid periodens början * 7 279 5 520 8 672 6 334
Likvida medel vid periodens slut * 8 343 6 564 8 343 6 564
 
* Likvida medel utgörs av utlåning till kreditinstitut.

   vid periodens slut är 611 (688) MSEK av koncernens livida medel ställda som säkerhet.

Resultaträkningar för moderbolaget (MSEK)

2012 2011
jan–jun jan–jun

Rörelsens intäkter 1 0
Rörelsens kostnader –4 –3
Rörelseresultat –3 –3
Resultat från finansiella investeringar 0 0
Skatt på periodens resultat 1 1
Periodens resultat –2 –2

Balansräkningar för moderbolaget (MSEK)

2012-06-30 2011-12-31
Tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 417 417
Kortfristiga fordringar * 104 321
Likvida medel 0 0
Summa tillgångar 521 738

Eget kapital och skulder 
Eget kapital 520 733
Kortfristiga skulder 1 5
Summa eget kapital och skulder 521 738

* varav fordringar på dotterbolag 103 (320).
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Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, lag om årsredovisning i kredit-

institut och värdepappersbolag och Finansinspek tionens före skrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och 

värdepappersbolag (FFFS 2008:25). Delårsrapporten för moderbolaget har utformats i enlighet med årsredovisningslagen. 

Redovis ningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från de som tillämpats i årsredovisningen för 2011. 

Noter
Not 1 – Utlåning till allmänheten
Utlåning till allmänheten redovisas efter avdrag för konstaterade och sannolika kreditförluster. 968 MSEK av utlåningen till 

allmänheten per den 30 juni 2012, så kallade kontokrediter, täcks i sin helhet av pantsatta likvida medel på kapital-

försäkringar. Denna del av utlåningen påverkar ej räntenettot då inlåningsräntan är densamma som utlåningsräntan. 

Resterande del av utlåningen till allmänheten har säkerhet i form av värdepapper och underlaget för detta motsvarar den 

utlåning till allmänheten som har rapporterats vid tidigare kvartal. Förändringen orsakas av en ny lösning för belåning av 

kapitalförsäkringar från den 1 januari 2012.

Not 2 – Förvaltade medel för tredje mans räkning
Utöver i balansräkningen redovisad inlåning har Avanza Bank per den 30 juni 2012 inlåning på klientmedels konton från 

tredje man motsvarande 800 (823 per den 31 december 2011) MSEK.

Not 3 – Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet (MSEK)
2012-06-30 2011-12-31

Kapitalbas
Eget kapital koncernen 766 875
Avgår, vinster som inte varit föremål för revision –98 –
Antagen/Föreslagen utdelning – –283
Eget kapital finansiella konglomeratet 668 592
Avgår
Immateriella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar –58 –25
Kapitalbas 610 567

Kapitalkrav
Kapitalkrav för reglerade enheter inom bank- och värdepapperssektorn 225 240
Kapitalkrav för reglerade enheter inom försäkringssektorn 32 31
Teoretiska kapitalkrav för icke reglerade enheter 4 4
Kapitalkrav 261 275

Överskott av kapital 349 292

Kapitalbas/Kapitalkrav 2,34 2,06

Ovanstående tabell avser det finansiella konglomeratet inkluderande Avanza Bank Holding AB och samtliga dess        

dotter bolag. Det finansiella konglomeratets kapitalbas och kapitalkrav är beräknat enligt konsolideringsmetoden.

vid beräkning av kapitalbasen under löpande år inkluderas bara vinster som varit föremål för revision. Om periodens resultat 

har varit föremål för revision justeras för antagen utdelning. Antagen utdelning avser innevarande period och föreslagen 

utdelning är den av styrelsen till bolagsstämman föreslagna utdelningen för hela räkenskapsåret.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och 

 koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget  

och de företag som ingår i koncernen står inför.

  Stockholm den 11 juli 2012

  Sven Hagströmer

  Styrelsens ordförande

 Anders Elsell Lisa Lindström Mattias Miksche 

 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

 Andreas Rosenlew Martin Tivéus Jacqueline Winberg 

 Styrelseledamot verkställande direktör Styrelseledamot

 

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

Informationen i denna rapport är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra och själv har valt att 

offentliggöra enligt både lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen 

har lämnats till marknaden för offentliggörande den 11 juli 2012 kl 08.15 (CET).

Avanza Bank publicerar även ett Excel-dokument med finansiell historik. Informationen är på engelska och uppdateras 

kvartals vis. Sökvägen är avanzabank.se/keydata.

För ytterligare information:

Martin Tivéus, vD Avanza Bank, telefon 070-861 80 04

Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04
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Tel: 08-562 250 00 • Fax: 08-562 250 41 • Styrelsens säte: Stockholm • Org.nr: 556274-8458 • avanzabank.se


