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 Landshypoteks utlåning till jord och skog uppgick till 59 439 MSEK. 
Utlåningen har ökat med 554 MSEK (0,9 %) till 59 439 MSEK under årets första 

tre månader. Kreditefterfrågan från Sveriges jord- och skogsbrukare är fortsatt 

hög. Tillväxtökningen är dock något lägre än tidigare år.  

 

 Rörelseresultatet inklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick 

till 76,5 (85,4) MSEK. Nettoresultat av finansiella transaktioner är 35,0 MSEK 

lägre än föregående år.  

 

 Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick 

till 92,1 (66,1) MSEK. Resultatförbättringen på 26,0 MSEK förklaras främst av 

ökat räntenetto. Räntenettot har förbättrats med ökad utlåningsvolym och en för 

Landshypotek lägre upplåningsränta. 

 

 Redovisade kreditförluster netto uppgick till positivt 3,3 (-5,2) MSEK. 
Konstaterade förluster uppgick till -8,1 (-0,2) MSEK. Reservering för befarade 

kreditförluster uppgick till -5,3 (-6,7) MSEK. Återvinningar på tidigare 

konstaterade förluster eller tidigare befarade förluster uppgick till 16,6 (1,8) 

MSEK. Sett ur ett portföljperspektiv är kreditförlusterna låga och andelen osäkra 

fordringar på en fortsatt låg nivå. Landshypotek ser ingen generell trend att 

betalningsförmågan har minskat inom jord- och skogsbruket.  

 

 Kostnaderna för det första kvartalet 2013 uppgick till 61,5 (55,9) MSEK. 

Huvudsakligen är det kostnader för personal och marknadsföring som ökat jämfört 

med första kvartalet 2012. 

 

 Landshypotek har lyckats väl i sin finansieringsverksamhet och efterfrågan 

på Landshypoteks obligationer har varit god. Landshypotek har under 2013 

emitterat säkerställda obligationer till ett värde av cirka 4,8 miljarder SEK. 

Därutöver har seniora obligationer till ett värde av cirka 1,0 miljarder SEK 

emitterats.  

 

 Kapitaltäckningsgraden uppgick till 33,0 procent (35,7), utan hänsyn till 

övergångsregler kopplade till Basel 1. Kapitaltäckningsgraden inklusive 

övergångsregler uppgick till 9,4 procent.  
 

Landshypotek är ett medlemsägt företag med uppgift att tillhandahålla 
konkurrenskraftig finansiering till Sveriges jord- och skogsägare. 

Landshypotek är marknadsledande med en utlåning på cirka 60 miljarder kronor. 
Landshypotek har närmare 120 medarbetare på 18 orter i Sverige,  

www.landshypotek.se 


