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Penningtvättsrelaterade åtgärder och Covid-19 effekter leder till 
ökade kostnader och kreditreserveringar  
 
Swedbank uppskattar att de totala kostnaderna för helåret 2020 kommer att uppgå till cirka 
21,5 miljarder kronor – exklusive sanktionsavgiften på 4 miljarder kronor från 
Finansinspektionen. Ökningen på 1,5 miljarder kronor jämfört med tidigare uppskattning 
beror främst på högre utredningskostnader, ytterligare förstärkningar av arbetet mot 
penningtvätt och ökade insatser för att motverka effekterna av Covid-19 för våra kunder. 
Swedbank kommer också under årets första kvartal att redovisa kreditförluster om cirka 2,2 
miljarder kronor, främst kopplade till Covid-19 krisen.  
 
Totala kostnader för helåret 2020 
Då de svenska och estniska myndigheterna, samt Clifford Chance, slutfört sina utredningar har 
banken nu en fullständig bild av de historiska bristerna i processerna för att motverka ekonomisk 
brottslighet. Det gör att vi bättre kan uppskatta kostnaderna kopplade till både utredningarna och det 
åtgärdsprogram som syftar till att komma till rätta med bankens tillkortakommanden. Kostnaderna 
för utredningarna uppskattas i nuläget till totalt 1,55 miljarder kronor under 2020, vilket motsvarar en 
ökning med 750 miljoner kronor jämfört med tidigare uppskattning. Dessa kostnader omfattar den 
avslutade Clifford Chance utredningen, de pågående utvärderingarna av bankens regelefterlevnad 
och kultur, valideringen av bankens åtgärdsprogram, samt juridisk rådgivning under året.  
 
Banken kommer dessutom att ytterligare stärka arbetet mot ekonomisk brottslighet med anledning 
av de slutsatser som framkommit i de olika utredningarna. Detta åtgärdsprogram beräknas kosta 
totalt 1,1 miljarder kronor för helåret 2020, en ökning med 250 miljoner kronor jämfört med 
föregående prognos. Bankens ambition är att vara branschledande i arbetet mot penningtvätt.   
 
Swedbank har också beslutat att öka insatserna för att motverka effekterna av Covid-19 pandemin 
för våra kunder. Dessa satsningar består bl.a. av ökad tillgänglighet i kanaler som inte kräver 
fysiska möten, som telefonbanken och de digitala kanalerna. Dessutom ökar vi kapaciteten och 
stärker stabiliteten i våra IT-system för att hantera den ökade datatrafiken. Sammantaget beräknar 
vi att detta kommer att öka kostnaderna för 2020 med cirka 250 miljoner kronor. 
 
Samtidigt leder försvagningen av den svenska kronan till nominellt stigande kostnader. Baserat på 
valutakurser vid utgången av första kvartalet uppskattas helårseffekten uppgå till cirka 250 miljoner 
kronor. Vi vill samtidigt påminna om att en svagare krona är positivt för bankens nettoresultat.  
 
Sammantaget förväntas totala kostnaderna för helåret 2020 uppgå till cirka 21,5 miljarder kronor, 
exklusive sanktionsavgiften på 4 miljarder kronor från Finansinspektionen. 
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Totala kostnader 2020 (miljarder kronor)1/ 
 

Tidigare 
uppskattning 

Ny 
uppskattning 

Penningtvättsutredningar 0,80 1,55 

Utvecklingskostnader kopplade till 
penningtvätt 0,85 1,10 

Covid-19 relaterade kostnader … 0,25 

Valutakurseffekter … 0,25 

Underliggande kostnader 18,35 18,35 

Totala kostnader 20,00 21,50 

1/ Exklusive sanktionsavgiften på 4 miljarder kronor från Finansinspektionen 

 
Kreditreserveringar första kvartalet 2020  
De ekonomiska påfrestningarna på våra hemmamarknader till följd av Covid-19 pandemin kommer 
att bli omfattande. Swedbank har med sin starka finansiella ställning vad gäller kapital och likviditet 
goda möjligheter att stödja sina företags- och privatkunder. Försämrade makroekonomiska 
prognoser leder dock till att våra kreditreserveringar ökar. Vi har i vår bedömning gjort ett antal 
överväganden och däribland beaktat de omfattande stimulanspaketen som myndigheterna just nu 
genomför. Hänsyn har även tagits till att amorteringsanstånd till följd av Covid-19 krisen för 
närvarande inte automatiskt leder till ett ökat reserveringsbehov. Den rådande osäkerheten gör att 
vi inte kan göra en fullständig bedömning på individuell nivå för hela låneportföljen. För flera 
sektorer har därför en generell reservering på porföljnivå gjorts. Vad gäller oljerelaterade 
exponeringar har däremot reserveringar gjorts för enskilda engagemang motsvarande cirka 0,8 
miljarder kronor.  
 
Sammantaget kommer vi under årets första kvartal att redovisa kreditförluster till följd av ökade 
reserveringar motsvarande cirka 2,2 miljarder kronor. Situationen orsakad av Covid-19 är unik och 
svårbedömd, och läget förändras i snabb takt. Vi kommer fortsätta bevaka den makroekonomiska 
utvecklingen och göra nya bedömningar av kreditkvaliteten i låneportföljen under kommande 
kvartal.  
 
Resultat i första kvartalet 
Finansinspektionens sanktionsavgift på 4 miljarder kronor, kreditreserveringar motsvarande cirka 
2,20 miljarder kronor tillsammans med stigande kostnader förväntas leda till ett negativt resultat 
under första kvartalet 2020. Sanktionsavgiften redovisas som en icke-skattemässigt avdragsgill 
rörelsekostnad.  
 
Swedbank är en lågriskbank med över 65 procent av sin utlåning till bostäder med historiskt låga 
kreditförluster. Banken har en god intjäningskapacitet och en stark kapital- och likviditetsposition. 
Detta utgör en solid bas för att stödja våra företags- och privatkunder, och för att hantera den 
uppkomna Covid-19 relaterade krisen.  
 
Swedbanks delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras torsdagen den 23 april kl. 07.00. 
 
För mer information vänligen kontakta: 

Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, tfn: +46 72 740 63 38 

 

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation 
Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 
596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella 
instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 
8 april, 2020, kl. 07:00.  
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