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Resultatet i korthet

Intäkter
371,2 miljoner kronor

(316,6)

Nya kunder
60 000 stycken

(19 500)

Rörelseresultat
82,1 miljoner kronor

(29,4)

Antal avslut
6 582 800 stycken

(5 976 200)

Kostnader¹ 

-289,1 miljoner kronor

(-287,3) 

Nettosparande
2,4 miljarder kronor  
(5,6)

¹ Summa kostnader inklusive kreditförluster

Intäkter
773,7 miljoner kronor 
(657,5)

Nya kunder
89 700 stycken

(48 700)

Rörelseresultat
211,1 miljoner kronor

(71,3)

Antal avslut
13 518 200 avslut

(12 721 400)

Kostnader¹
-562,7 miljoner kronor 

(-586,2) 

Nettosparande
9,4 miljarder kronor  
(17,2)

April-juni

Januari-juni



Ökade intäkter och kostnadskontroll ger kraftigt  
förbättrat rörelseresultat

Shareville når 200 000 medlemmarNästa generations webbtjänst för sparare lanserad 
i Norge

Funktioner för hållbart sparande implementerade 

Passerat 850 000 kunder och 350 miljarder i  
sparkapital

Nordnet 30 juni

Sparkapital 
354 miljarder kronor

(310)

Kunder
854 800 stycken

(718 000)

Utlåning¹
14,6 miljarder kronor

(13,1)

Antal konton
1 134 000 stycken

(949 800) 

¹ Exklusive utlåning mot pantsatta likvida medel

Kvartalet i korthet

Lars-Åke Norling utsedd till ny vd, tillträder  
1 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 olika värde- 
pappersslag 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 – värdepappers- 
belåning, privatlån utan säkerhet samt bolån. Värde-
pappersbelåning finns på alla våra fyra marknader, och 
ger våra kunder möjlighet att belåna sina värdepapper 
och på så vis öka sina investeringar. 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 betrak-
ta som högre än i Nordnets övriga verksamhet, men 
matchas av högre räntemarginaler. 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 belå-
ningsgrad som tillåts vid beviljandet av ett bolån är 50 
procent. Kreditrisken i denna del av Nordnets utlåning 
är att betrakta som lägre än kreditrisken inom Nordnets 
övriga utlåningsprodukter. 

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

Andra kvartalet 2019 blev en bra period i Nordnets his-
toria, och jag känner en stark stolthet över vad jag och 
mina medarbetare har åstadkommit.

Från ett finansiellt perspektiv kan vi rapportera om god 
kostnadskontroll och stigande intäkter. Vårt rörelse-
resultat landar på 82 miljoner, en ökning med drygt 
180 procent jämfört med samma period förra året, och 
rörelsemarginalen är 22 procent. 

Kundtillväxten är fortsatt hög, och fler och fler nordiska 
privatpersoner upptäcker det roliga och lönsamma i 
att ta kontroll över sin finansiella framtid med hjälp av 
Nordnets plattform. Vår kundbas har vuxit med starka 
19 procent de senaste tolv månaderna, och vi har nu 
passerat 850 000 kunder. Det sparkapital våra kunder 
har anförtrott oss uppgår till 354 miljarder, vilket är en 
ny högstanotering.

Spararna är fortsatt aktiva, och antalet affärer har ökat 
med 10 procent jämfört med andra kvartalet 2018. Ur 
spararnas perspektiv var den senaste tremånaders-
perioden relativt turbulent, efter en inledning på 2019 
med globalt aktierally. I princip alla aktiemarknader såg 
kraftiga nedgångar i mitten av perioden, följt av rejäla 
återhämtningar i juni. Slutresultatet för de nordiska 
börserna blev blandat, med Stockholm som kvartalets 
vinnare med en uppgång på drygt 4 procent. Oslo Börs 
orkade med några tiondelars positiv utveckling, medan 
de danska och finska marknaderna backade med 1-2 
procent. 

Under en tid tillbaka har vi designat och utvecklat 
nästa generations webbtjänst för nordiska sparare. 

Utvecklingsarbetet sker i dialog med våra kunder, och 
vi har under resans gång löpande implementerat nya 
funktioner för testning och feedback på alla våra fyra 
marknader.  I juni var det äntligen dags att på allvar pre-
sentera vår nya plattform för omvärlden, då Norge var 
den första marknad där vår nya tjänst lanserades som 
”default”, det vill säga att norska kunder per automatik 
landar på vår nya sajt när de skriver nordnet.no i sin 
webbläsare. En plattform med digitala finansiella verk-
tyg av hög klass är helt avgörande för såväl Nordnet 
som spararna, och med vår nya plattform har vi tagit 
ett stort steg mot vår vision att göra våra kunder till de 
bästa investerarna de kan bli.

Att lansera en ny sajt är en viktig milstolpe, men långt 
ifrån det enda vi har åstadkommit under kvartalet. 
Förvärvet av den norska banken Netfonds, vilket vi 
meddelade i december förra året, blev godkänt av 
norska Finanstilsynet i slutet av mars, och fusionen 
mellan bolagen har slutförts under kvartal två. Vi har 
framgångsrikt integrerat våra verksamheter med varan-
dra, och kunderna använder från juni samma plattform. 
Ur ett produktperspektiv vill jag också lyfta fram att vi 
i Sverige väsentligen har vässat vårt erbjudande mot 
entreprenörer och tidiga investerare genom att möjlig-
göra ägande av onoterade aktier inom ramen för en 
kapitalförsäkring. På så vis undviks traditionell reavinst-
beskattning på såväl vinst som utdelning. Vi har också 
släppt flera nya versioner av vår omtyckta mobilapp, 
med bland annat en ny marknadsöversikt och ”dark 
mode” – ett visningsläge där ljus bakgrund byts mot 
mörk, och där tecken och andra grafiska element inver-
teras från mörka till ljusa. 

”Under en tid tillbaka har vi designat och utvecklat nästa generations 
webbtjänst för nordiska sparare. En plattform med digitala finansiella 
verktyg av hög klass är helt avgörande för såväl Nordnet som spararna, 
och med vår nya plattform har vi tagit ett stort steg mot vår vision att 
göra våra kunder till de bästa investerarna de kan bli.” 
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Kommentar från vd

Att spara hållbart är en växande trend, och hos Nord-
nets kunder har investeringarna i hållbara fonder ökat 
från 9 miljarder kronor i slutet av 2017, till 16 miljarder 
kronor vid utgången av 2018. Denna summa motsvarar 
31 procent av det totala fondsparandet på vår plattform 
– en uppgång från 17 procent året innan. Som respons 
på det ökade intresset introducerade vi i början av juni 
på alla våra marknader en filterfunktion, där spararna i 
en fördefinierad lista kan ange vilken typ av innehav de 
inte önskar i sin fond eller ETF. Det är också möjligt att 
söka endast bland fonder som har låg koldioxidrisk i sin 
verksamhet. 

Jag vill slutligen säga ett par ord om vårt karriärnätverk 
Power Women in Tech, PWIT. Initiativet startade under 
hösten 2018, med syftet att attrahera fler kvinnor till en 
karriär inom fintech. Vi ser PWIT som en mötesplats för 
de som vill träffas och inspireras av kvinnliga kollegor i 
branschen, utöka sitt nätverk och få chans till värdefullt 
erfarenhetsutbyte. Vi ordnar regelbundet nätverks- 
träffar där vi låter starka profiler komma till tals, och 
de senaste gångerna har vi haft äran att välkomna 

Googles Sverigechef Anna Wikland och Microsofts VD 
Hélène Barnekow som huvudtalare. 

Det här blir min sista rapport som vd för Nordnet. Lars-
Åke Norling tillträder som ny vd den 1 september, och 
jag önskar honom stort lycka till i sin nya roll. Jag tog 
över det här jobbet på tillfällig basis i början av okto-
ber förra året, och jag har lärt mig otroligt mycket den 
senaste tiden – både på ett personligt plan och om vad 
det innebär att leda en digital bank med verksamhet i 
Norden. Stort tack till medarbetare, kunder, partners, 
styrelse, ägare och alla andra som har gjort de senaste 
tio månaderna till en fantastiskt rolig och spännande 
period av mitt liv.

Bästa hälsningar

Anders Danielsson, tillförordnad vd
@CEONordnet
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Verksamheten
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Verksamheten
Utvecklingen på börsen
Andra kvartalet blev en period präglad av stora sväng-
ningar på de finansiella marknaderna. En oväntad 
upptrappning av handelskriget mellan USA och Kina, 
tulldiskussioner mellan USA och Mexiko, Theresa 
Mays avgång som Storbritanniens premiärminister och 
efterföljande osäkerhet kring brexit lade sordin på börs-
humöret under mitten av andra kvartalet. Sättningen 
var dock kortvarig och mot slutet av perioden fick vi se 
kraftiga uppgångar. För kvartalet som helhet utvecklade 
sig den svenska börsen bäst i den nordiska regionen, 
med en uppgång på drygt 4 procent.

Oron för effekterna av USA:s handelskonflikter kvarstår 
dock. Efter makrosiffror som tyder på en svalnande 
konjunktur har tonläget från både den amerikanska och 
europeiska centralbanken indikerat att en mer expansiv 
penningpolitik kan bli aktuell. Amerikanska Fed har gjort 
en helomvändning och signalerar nu räntesänkningar 
under året, vilket marknaden var snabb på att prisa in.

Norden påverkas i hög utsträckning av de politiska och 
ekonomiska oroligheterna runtom i världen, då länderna 
i regionen är relativt små och öppna ekonomier som är 
beroende av global tillväxt. En skarp brexit kan få nega-
tiva direkta effekter för framförallt Norge som har störst 
andel export till UK.

Sverige har fortsatt låga räntor och de indikerade  
ytterligare räntehöjningarna verkar ha kommit av sig. 
Bostadsmarknaden har återigen stabiliserats och 
kronan fortsatte att försvagas under kvartalet. Nor-
ges ekonomi går på högvarv. Arbetslösheten sjunker, 
tillväxten ökar och inflationen ligger över målet vilket 
gjort att Norge är ett av få länder som höjer räntorna 
och förväntas fortsätta med det. Den ekonomiska in-
bromsningen i Europa har ännu inte nått Danmark och 
exporten har ännu inte påverkats negativt. Inflationen 

är låg och huspriserna stiger till följd av låga räntor. Det-
ta sammantaget eldar på privatkonsumtionen. Finlands 
ekonomiska tillväxt har börjat stanna av efter flera år av 
imponerande siffror. Även om landet inte är beroende 
av export till Storbritannien så har ett svagare Europa 
sänkt exportsiffrorna överlag. Arbetslösheten sjunker 
och lönerna fortsätter stiga vilket bidrar till stärkt privat-
konsumtion.

Kunder, sparande och utlåning
Antalet aktiva kunder hos Nordnet uppgår per den 30 
juni till 854 800 (718 000), vilket motsvarar en ökning 
med 19 procent sedan ett år tillbaka.

Våra kunders samlade sparkapital uppgår till 354 (310) 
mdr SEK. Det totala sparkapitalet ökade med 14 pro-
cent jämfört med sista juni föregående år. Netto- 
sparandet för perioden januari-juni 2019 uppgår till 9,4 
(17,2) mdr SEK. I relation till sparkapitalet per den sista 
juni 2018, motsvarar nettosparandet de senaste tolv 
månaderna 5 procent.

Utlåningen ökade med 11 procent jämfört med tolv må-
nader tillbaka och uppgår till 14,6 (13,1) mdr SEK. 

Nordnets kunder gjorde i snitt 113 100 (105 100) avslut 
per dag under perioden januari-juni vilket är en ökning 
med 8 procent jämfört med januari-juni 2018. 

Under kvartalet har den tidigare förvärvade norska ban-
ken Netfonds verksamhet integrerats med Nordnets. 
Integrationen medförde att Nordnet tillfördes cirka  
32 000 aktiva kunder, 15 mdr SEK i sparkapital samt 
700 MSEK i utlåning med värdepapper som säkerhet.

Verksamheten
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Verksamheten

Resultat

Koncernen

April– juni 2019

Rörelseintäkterna under andra kvartalet ökade med 17 
procent och uppgår till 371,2 (316,6) MSEK i jämförelse 
med andra kvartalet 2018. 14,8 MSEK är hänförligt till 
Netfonds. Räntenettot ökade med 37,1 MSEK, där Net-
fonds förvärvet står för 10,3 MSEK och större volymer 
inom värdepapperslån och bolån är de största förkla-
ringarna till ökningen. Vidare förbättrades räntenettot 
av intäkter från Nordnets aktielåneprogram och högre 
avkastning på överskottslikviditet. Provisionsnettot 
ökade med 17,5 MSEK, varav 3,9 MSEK är hänförligt till 
Netfonds, samt övriga transaktionsrelaterade intäkter.

Rörelsens kostnader före kreditförluster är i princip 
oförändrade i jämförelse med andra kvartalet före- 
gående år och uppgick till -277,4 (-277,6) MSEK. 

Rörelseresultatet ökade med 180 procent till 82,1 
(29,4) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 22 (9) 
procent. Periodens resultat efter skatt ökade med 175 
procent och uppgick till 73,4 (26,7) MSEK, vilket ger en 
vinstmarginal på 20 (8) procent.

Rörelseintäkterna exklusive transaktionsrelaterat 
provisionsnetto för kvartalet ökade med 18 procent 
jämfört med samma kvartal föregående år. Kostnads-
täckningen, det vill säga rörelseintäkterna exklusive 
transaktionsrelaterat provisionsnetto i förhållande till 
kostnaderna, uppgick till 87 (75) procent.

Januari – juni 2019

Rörelseintäkterna under perioden januari-juni ökade 
med 18 procent och uppgår till 773,7 (657,5) MSEK. 
Räntenettot ökade med 45,7 MSEK, där större volymer 
inom värdepapperslån och bolån bidrar till ett ökat 
räntenetto. Vidare förbättrades räntenettot av intäkter 
från Nordnets aktielåneprogram och högre avkastning 
på överskottslikviditet. Provisionsnettot ökade med 11,0 
MSEK främst hänförligt till transaktionsrelaterade intäk-
ter samt högre volymer i Nordnet Markets. I resultatet för 
perioden ingår en omvärdering av aktieinnehavet i Tink 
AB om 65,7 MSEK. Aktierna har sålts under perioden.

Rörelsens kostnader före kreditförluster minskade med 
4 procent jämfört med januari-juni 2018 och uppgick till 
-544,2 (-566,5) MSEK. Detta förklaras främst av lägre 
kostnader för personal och marknadsföring.

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

Antalet kunder och konton

Kunder 854 800 794 800 765 200 741 800 718 000

Konton 1 134 000 1 054 700 1 016 300 982 400 949 800

Nettosparande och sparkapital (mdr SEK)

Nettosparande 2,4 7,0 1,4 4,9 5,6

Sparkapital 353,7 323,5 285,5 323,9 310,5

Antal affärer

För kvartalet 6 582 800 6 935 400 6 984 500 6 413 900 5 976 200

I snitt per dag under kvartalet 116 500 110 100 113 600 98 700 101 300

Utlåning (mdr SEK)

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

Privatlån 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9

Bolån 4,3 4,3 4,2 4,0 3,6

Total 14,6 14,4 13,7 13,6 13,1

¹Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel
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Rörelseresultatet ökade med 196 procent till 211,1 
(71,3) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 27 (11) 
procent. Periodens resultat efter skatt ökade med 237 
procent och uppgick till 192,4 (57,0) MSEK, vilket ger 
en vinstmarginal på 25 (9) procent. 

Rörelseintäkterna exklusive transaktionsrelaterat provi-
sionsnetto för perioden ökade med 25 procent jämfört 
med perioden januari-juni 2018. Kostnadstäckningen, 
det vill säga rörelseintäkterna exklusive transaktions-
relaterat provisionsnetto i förhållande till kostnaderna, 
uppgick till 95 (73) procent.

Moderbolaget

Januari – juni 2019

Nordnet AB (publ) är ett holdingbolag och bedriver 
ingen verksamhet utöver rollen som ägare av Nordnet 
Bank AB och Nordnet Pensionsförsäkring AB samt kon-
cernens övriga bolag. Rörelseintäkterna för januari-juni 
2019 uppgick till 5,7 (3,9) MSEK och avser koncern- 
interna administrativa tjänster. Resultatet från finansiella 
investeringar uppgick till 1,0 (1,5) MSEK och består av 
räntekostnader.

Moderbolagets resultat efter finansiella poster för 
perioden januari-juni 2019 uppgick till -5,4 (-2,1) MSEK. 
Moderbolagets likvida medel uppgick till 119,3 (4,4) 
MSEK och eget kapital uppgick till 1 918,9 (6 504,7) 
MSEK. Förändringen i det egna kapitalet förklaras 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 må-
naders Stibor + 6,75 procent. Obligationerna har blivit 
upptagna för handel på marknaden för företags- 
obligationer 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 uppskrivning av 
aktieinnehav i Tink AB påverkar det egna kapitalet. 
Innehavet har under Q2 i sin helhet avyttrats och upp-
skrivningsfonden 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.

Utvecklingen på våra marknader

Sverige
Under perioden januari-juni ökade intäkterna med 8 
procent jämfört med samma period föregående år, 
främst relaterat till ett ökat räntenetto till följd av högre 
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 11 procent, 
vilket beror på lägre kostnader för marknadsföring och 
minskad personalstyrka inom försäljning. Rörelsemargi-
nalen uppgick till 30 (15) procent.

Nordnet i Sverige hade 353 300 (316 500) aktiva 
kunder vid utgången av juni 2019, vilket motsvarar en 
ökning med 12 procent den senaste tolvmånaders- 
perioden. 

Sparkapitalet vid utgången av juni var 152 (138) mdr 
SEK. Nettosparandet för perioden januari-juni upp-
gick till 4 172 (9 055) MSEK. I relation till sparkapitalet 
per den sista juni 2018, motsvarar nettosparandet de 
senaste tolv månaderna 3 procent.

Värdepappersbelåningen ökade med 5 procent i jämfö-
relse med föregående år och uppgick per den sista juni 
till 2,1 (2,0) mdr SEK. Inom privatlån (lån utan säkerhet) 
uppgick antalet kunder den sista juni 2019 till 26 200 
(27 700), och utlåningsvolym till 4,0 (3,9) mdr SEK. Ut-
låningsvolymen i Nordnets bolån uppgick per den sista 
juni till 4,3 (3,6) mdr SEK. Antal avslut under perioden 
januari-juni 2019 minskade med 1 procent i jämförelse 
med 2018. 

Under kvartalet lanserade Nordnet möjligheten att 
äga onoterade aktier i en kapitalförsäkring. Genom 
att utnyttja denna tjänst kan entreprenörer och tidiga 
investerare i techbolag och andra start-ups undvika 
traditionell reavinstbeskattning på såväl vinst som 
utdelning. Kapitalförsäkringen lanserades i samarbete 
med Kaptena, ett bolag som värderar onoterade aktier. 
Under kvartalet introducerade Nordnet även möjlig- 
heten för ett mindre antal kunder att handla med 
optioner på investeringssparkonto. Tjänsten kommer 
att lanseras till alla kunder på den svenska marknaden 
under hösten.

Verksamheten
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Pensionsområdet har fått stor uppmärksamhet under 
kvartalet. Dels rapporterades att Nordnet Pensions-
försäkring var det livbolag som ökade mest på den 
svenska livmarknaden 2018, enligt Sak & Livs årliga 
branschrapport. Nordnet Pensionsförsäkring var det 
största bolaget på depåförsäkringsmarknaden för tjänste-
pension, med hela 40 procent av premierna. Några av 
framgångsfaktorerna var Nordnets satsning på entre-
prenörssegmentet och ett fortsatt fokus på tjänste- 
pension, i kombination med ett stärkt distributions- 
erbjudande i samarbete med Söderberg & Partners. 
Under ledning av vår sparekonom Frida Bratt har vi 
också fortsatt att väcka opinion för mer kundvänliga 
villkor inom pensionssparandet. I april presenterade vi 
500:2-metoden, vilken innebär att en pensionsflytt ska 
max få kosta 500 kronor och ta två månader att ge-
nomföra. Förslaget är ett svar på regeringens lagråds-
remiss för en effektivare flytträtt som presenterades 
tidigare i vår. Vi har även till Finansdepartementet läm-
nat in våra egna förslag till hur man skapar en effektiv 
flytträtt på riktigt – en flytträtt som utgår från spararnas 
bästa, och inte branschens.

Norge
Under perioden januari-juni ökade intäkterna för Nord-
net i Norge med 28 procent. Ökat räntenetto relaterat 
till högre volymer inom värdepappersbelåning samt 
ökade transaktionsrelaterade intäkter bidrog positivt 
till resultatet jämfört med samma period 2018. Kost-
naderna ökade med 17 procent relaterat till kostnader 
förknippade med förvärvet av Netfonds AS. Rörelse-
marginalen uppgick till 9 (3) procent under perioden 
januari-juni.

Per den sista juni 2019 uppgick antalet aktiva kunder i 
Norge till 138 700 (103 700), vilket motsvarar en kundtill-
växt på 34 procent under den senaste tolvmånaders- 
perioden. 

Sparkapitalet vid utgången av juni var 57 (40) mdr SEK. 
Nettosparandet för perioden januari-juni uppgick till  
1 483 (1 956) MSEK. I relation till sparkapitalet per den 
sista juni 2018, motsvarar nettosparandet de senaste 
tolv månaderna 7 procent.

Värdepappersbelåningen uppgick till 1,5 (0,8) mdr SEK, 
en ökning med 88 procent sedan tolv månader tillbaka. 
Antalet avslut för perioden januari-juni ökade med 13 
procent jämfört med samma period 2018. 

Den 5 april slutfördes affären mellan Nordnet och Net-
fonds, och bolagen fusionerades den 6 juni. Netfonds 
stängde sin webbplattform för aktiehandel i juni 2019 
och de tidigare Netfondskunderna har därefter tillgång 
till Nordnets plattform. Tillsammans med Netfonds bild-
ar Nordnet Norges största digitala bank för sparande 
och investeringar.

I början av juni lanserade vi vår nya webbtjänst med 
förbättrad funktionalitet och design. Den nya webben 
bygger på samma användarvänliga designstruktur som 
mobilappen, för att skapa en enhetlig upplevelse för 
våra kunder. Den nya webbtjänsten kommer att lanse-
ras på de övriga nordiska marknaderna senare under 
året.

En ny modell avseende belåning med värdepapper 
som säkerhet har lanserats under kvartalet. Möjlig-
heten att belåna aktier och fonder introducerades 
på kontotypen investeringskonto Zero (motsvarande 
kapitalförsäkring), och tjänsten Superlånet togs bort 
från utbudet. Samtidigt trädde en modell i kraft med låg 
startränta och dynamiska belåningsgrader, där diversi-
fieringen av portföljen styr hur högt belåningsgraden 
blir på ett specifikt värdepapper – ju mer diversifiering, 
desto högre belåningsvärde.

Danmark
Under perioden januari-juni minskade intäkterna i vår 
danska verksamhet med 3 procent främst relaterat till 
ett försämrat räntenetto relaterat till negativ avkastning 
på överskottslikviditet. Kostnaderna minskade med 6 
procent främst relaterat till lägre koncerngemensamma 
kostnader. Även kostnader för marknadsföring minska-
de under perioden. Rörelsemarginalen uppgick till 22 
(18) procent.

Antalet aktiva kunder per den sista juni 2019 uppgick till 
109 000 (92 300), vilket är en ökning med 18 procent 
de senaste tolv månaderna. 

Sparkapitalet vid utgången av juni var 72 (65) mdr SEK. 
Nettosparandet för perioden januari-juni uppgick till  
1 696 (4 857) MSEK. Räknat i relation till sparkapitalet 
per den sista juni 2018, motsvarar nettosparandet de 
senaste tolv månaderna 7 procent.

Värdepappersbelåningen minskade med 5 procent i 
jämförelse med föregående år, och uppgick per den 

Verksamheten



12Nordnets delårsrapport januari-juni 2019

sista juni till 1,2 (1,3) mdr SEK. Antalet avslut under  
perioden januari-juni 2019 ökade med 13 procent jäm-
fört med motsvarande period förra året. 

Danmark är nästa marknad där vår nya webbtjänst 
kommer att introduceras, efter den lansering som skett i  
i Norge under innevarande kvartal. Flera delar av sajten 
har dock redan presenterats för våra danska kunder, 
och i juni implementerades realtidskurser för de nordis-
ka marknaderna, utan kostnad för användarna.

Finland
Under perioden januari-juni minskade intäkterna i vår 
finska verksamhet med 3 procent, samtidigt som kost-
naderna minskade med 4 procent. Rörelsemarginalen 
uppgick till -2 (-3) procent.

Antalet aktiva kunder vid utgången av juni uppgick till 
253 800 (205 500), vilket motsvarar en ökning med 22 
procent sedan sista juni 2018. 

Verksamheten

Resultat per land

Januari - Juni Sverige Norge Danmark Finland Koncernen

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Rörelsens intäkter 365,1 336,8 131,9 103,0 115,9 119,3 95,1 98,3 773,7 657,5

Rörelsens  
kostnader

-240,5 -269,3 -116,4 -99,4 -90,5 -96,7 -96,7 -101,1 -544,2 -566,5

Rörelseresultat 
före kredit- 
förluster

124,5 67,6 15,5 3,6 25,3 22,6 -1,6 -2,8 229,5 90,9

Kreditförluster -15,1 -18,2 -3,1 -0,5 -0,3 -0,5 0,1 -0,4 -18,5 -19,7

Rörelseresultat 109,4 49,3 12,4 3,2 25,1 22,0 -1,6 -3,3 211,1 71,3

Rörelsemarginal 30% 15% 9% 3% 22% 18% -2% -3% 27% 11%

Antal aktiva 
kunder 

 353 300   316 500   138 700   103 700   109 000   92 300   253 800   205 500   854 800   718 000  

Antal aktiva 
konton

 514 000   455 100   198 000   142 900   138 600   118 600   283 400   233 200   1 134 000   949 800  

Sparkapital  
(mdr SEK)

 152   138   57   40   72   65   73   67  354 310

Antal avslut 6 523 400 6 603 300 2 337 300 2 067 300 2 154 200 1 912 500 2 503 300 2 138 300 13 518 200 12 721 400

Nettosparande 
MSEK

4 172 9 055 1 483 1 956 1 696 4 857 2 053 1 290 9 404 17 158

Värdepappers- 
belåning1  
(mdr SEK)

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

Utlåning Privatlån 
(mdr SEK)

4,0 3,9 4,0 3,9

Bolån (mdr SEK) 4,3 3,6 4,3 3,6

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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Sparkapitalet vid utgången av juni var 73 (67) mdr SEK. 
Nettosparandet för perioden januari-juni uppgick till  
2 053 (1 290) MSEK. Räknat i relation till sparkapitalet 
per den sista juni 2018, motsvarar nettosparandet de 
senaste tolv månaderna 6 procent.

Värdepappersbelåningen är oförändrad i jämförelse 
med perioden januari-juni 2018 och uppgick till 1,5 (1,5) 
mdr SEK. Antalet avslut under perioden januari-juni 
ökade med 17 procent, jämfört med samma period 
föregående år.

Tidigare i år godkände den finska regeringen den nya 
sparformen osakesäästötili (på svenska ”aktiespar- 
konto”), med villkor i linje med de redan existerande 
sparformerna akjsesparkonto (ASK) i Norge och investe-
ringssparkonto (ISK) i Sverige. Regelverket för den nya 
kontotypen kommer att gälla från och med den 1 januari 
2020. Enligt en undersökning som Nordnet utförde un-
der kvartalet är 97 procent av Nordnets kunder intres-
serade av den nya kontotypen. 59 procent av respon-
denterna svarade att de planerar att öppna ett konto 
direkt efter årsskiftet, vilket sett i relation till det totala 
antalet aktiesparare i landet motsvarar närmare en halv 
miljon nya aktiesparkonton på den finska marknaden.

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 juni till 804,6 (1 756,4) MSEK, varav 
spärrade medel till 101 (90) MSEK. Dessutom hålls 
räntebärande placeringar till verkligt värde om 19 456,5 
(20 162,1) MSEK.

Koncernens eget kapital uppgick till 2 940,8 (1 954,3) 
MSEK. För mer information se koncernens specifikation 
över eget kapital på sidan 20.

För den konsoliderade situationen där Nordnet AB 
(publ) är moderbolag, uppgick kapitalbasen till 1 749,5 
(1 443,7) MSEK och totalt riskexponeringsbelopp 
uppgår till 9 585,0  (8 701,3) MSEK. Kapitalrelationen 
uppgick vid utgången av perioden till 18,3 procent jäm-
fört med 16,6 procent vid samma tidpunkt föregående 
år. För mer information, se not 7.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkas 
positivt under det andra kvartalet av ökad likviditet på 
kunddepåer om 1,5 mdr SEK. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten har också påverkats om 0,6 mdr 
SEK på grund av minskad utlåning. Investeringsverk-
samheten har ett negativt kassaflöde under kvartalet till 
följd av förvärv av obligationer och andra räntebärande 
värdepapper om 2,0 mdr SEK. 

Medarbetare 
Antalet heltidstjänster uppgick per den 30 juni 2019 till 
485 (531). I antalet heltidstjänster inkluderas visstids-
anställda, men ej föräldraledig eller tjänstledig personal. 
Medeltalet anställda uppgick under perioden januari-juni 
till 496 (508).

Den 17 juni utsågs Lars-Åke Norling till ny vd för 
Nordnet. Lars-Åke har tidigare bland annat varit vd för 
Telenor i Sverige och senast investeringsansvarig för 
TMT-sektorn på Kinnevik. Han tillträder sin nya roll på 
Nordnet den 1 september. Under tiden kvarstår Anders 
Danielsson i sin nuvarande roll som tillförordnad vd.

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

Verksamheten
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Styrelsens undertecknande
Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten för perioden januari-juni 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

Anders Danielsson
Tillförordnad vd

Per Widerström
Styrelseledamot

Stockholm den 23 juli 2019

Denna information är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen 
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den  
24 juli 2019 kl. 08.00 CET.

För mer information, kontakta: 
Anders Danielsson, tillförordnad vd,  
0734 204 907, anders.danielsson@nordnet.se 
Johan Tidestad, kommunikationschef,  
0708 875 775, johan.tidestad@nordnet.se

Kommande rapporthändelser 
Delårsrapport januari-september 25 oktober 2019 
Bokslutskommuniké  31 januari 2020  
Års - och hållbarhetsredovisning 20 mars 2020 
Delårsrapport januari-mars  24 april 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

Finansiella rapporter

Koncernens resultaträkning

          3 mån 3 mån 6 mån 6 mån
 12 mån 

rull 12 mån

MSEK Not
apr-jun 

2019
apr-jun 

2018
jan-jun 

2019
jan-jun 

2018
jul-jun 

2019
jan-dec 

2018

Ränteintäkter 164,6 107,0 301,8 215,6 578,7 492,4

Räntekostnader -31,6 -11,1 -65,0 -24,4 -155,4 -114,8

Provisionsintäkter 256,2 227,7 509,2 475,9 1 017,2 983,9

Provisionskostnader -77,8 -66,7 -156,4 -134,2 -310,2 -287,9

Nettoresultat av finansiella transaktioner 42,9 42,6 152,0 91,6 238,5 178,0

Övriga rörelseintäkter 16,9 17,2 32,1 33,0 58,0 58,9

Summa rörelseintäkter 371,2 316,6 773,7 657,5 1 426,8 1 310,4

Allmänna administrationskostnader -227,6 -231,3 -447,4 -474,8 -922,2 -949,6

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar 

-40,5 -29,0 -78,4 -53,2 -131,1 -105,9

Övriga rörelsekostnader -9,3 -17,3 -18,4 -38,5 -57,5 -77,7

Summa kostnader före kreditförluster -277,4 -277,6 -544,2 -566,5 -1 110,9 -1 133,2

Resultat före kreditförluster 93,8 39,1 229,5 90,9 315,9 177,2

Kreditförluster, netto 2 -11,7 -9,7 -18,5 -19,7 -34,8 -36,0

Rörelseresultat 82,1 29,4 211,1 71,3 281,1 141,2

Skatt på periodens resultat -8,7 -2,7 -18,7 -14,3 -27,5 -23,1

Periodens resultat 73,4 26,7 192,4 57,0 253,6 118,1

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 73,4 26,7 192,4 57,0 253,6 118,1
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Finansiella rapporter

Koncernens rapport över totalresultat

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån
12 mån 

rull 12 mån

MSEK
apr-jun 

2019
apr-jun 

2018
jan-jun 

2019
jan-jun 

2018
jul-jun 

2019
jan-dec 

2018

Periodens resultat 73,4 26,7 192,4 57,0 253,6 118,1

Poster som skall återföras till resultatet

Värdeförändringar av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
övrigt totalresultat

3,5 -6,0 6,7 -12,8 -12,7 -32,2

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

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

Omräkning av utländsk verksamhet 5,9 6,3 15,1 20,9 2,6 8,4

Skatt på omräkning av utländsk verksamhet -0,2 -0,9 -0,2 -0,4 -0,3 -0,4

Övrigt totalresultat efter skatt 9,2 0,7 21,6 10,5 -6,1 -17,1

Totalresultat efter skatt 82,6 27,4 213,9 67,5 247,5 100,9

Varav hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 82,6 27,4 213,9 67,5 247,5 100,9
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Koncernens balansräkning

MSEK Not 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker  364,3  1 519,4 1 344,2

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.  20 782,6  17 039,5 18 260,6

Utlåning till kreditinstitut 440,3 237,1 333,0

Utlåning till allmänheten 2  15 397,0  13 887,8 14 204,5

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 621,9 2 064,7 1 775,7

Aktier och andelar m.m. 19,0 47,2 59,6

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken 62 133,3 57 902,3 51 726,5

Immateriella anläggningstillgångar 920,1 404,7 414,3

Materiella anläggningstillgångar 332,4 97,4 102,8

Uppskjutna skattefordringar 0,9 0,0  -

Aktuella skattefordringar 133,2 137,9  89,1

Övriga tillgångar 3 117,5 3 023,6 3 617,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 264,2 187,5 191,5

Summa tillgångar 105 526,7 96 549,0 92 119,4

Skulder

In- och upplåning från allmänheten 37 203,2 33 372,3 35 225,2

Skulder där kunden bär placeringsrisken 62 133,3 57 902,3 51 726,5

Övriga skulder 2 839,1 3 004,7 2 952,8

Aktuella skatteskulder 164,0 91,3 42,1

Uppskjutna skatteskulder 60,9 39,4 23,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  185,4  184,7 161,4

Summa skulder 102 585,9 94 594,6 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 -63,4 -57,4 -85,0

Intjänade vinstmedel inklusive periodens resultat -4 568,0 -4 810,6 -4 749,0

Totalt eget kapital 2 940,8 1 954,3 1 988,2

Summa skulder och eget kapital 105 526,7 96 549,0 92 119,4

Finansiella rapporter
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Finansiella rapporter

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

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.

Koncernen MSEK
Aktie- 

kapital

Kärn- 
primär- 
kapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital
Andra  

reserver

Intjänade  
vinstmedel 

inklusive 
årets 

resultat

Hänförligt 
till moder-

bolagets 
aktieägare

Totalt  
eget  

kapital

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

Resultat efter skatt som redovisas över 
resultaträkningen

 -  -  -  -  192,4  192,4  192,4

Övrigt totalresultat efter skatt  -  -  -  21,6  -  21,6  21,6

Totalresultat  -  -  -  21,6  192,4  214,0  214,0

Transaktioner redovisade direkt i eget 
kapital

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

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

Transaktionskostnader vid emission av 
primärkapital

 - -  -  - -2,9 -2,9 -2,9

Skatt på transaktionskostnader vid  
emission av primärkapital

 - -  -  - 0,6 0,6 0,6

Ränta primärkapital  -  -  -  - -9,1 -9,1 -9,1

Summa transaktioner redovisade direkt 
i eget kapital

 - 500,0  250,0  - -11,4  738,6 738,6

Summa eget kapital den 30 juni 2019 1,0 500,0 7 071,2 -63,4 -4 568,0 2 940,8 2 940,8

Koncernen MSEK
Aktie- 

kapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital
Andra  

reserver

Intjänade  
vinstmedel 

inklusive 
årets 

resultat

Hänförligt 
till moder-

bolagets 
aktieägare

Totalt  
eget  

kapital

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

Resultat efter skatt som redovisas över resultaträkningen  -  -  -  57,0  57,0  57,0

Övrigt totalresultat efter skatt  -  -  10,5  -  10,5  10,5

Totalresultat  -  -  10,5  57,0  67,5  67,5

Transaktioner redovisade direkt i eget kapital

Effekt av förändrade redovisningsprinciper IFRS 9  
per 1 januari 2018

 -  -  - -37,8 -37,8 -37,8

Lämnad utdelning -100,0 -100,0 -100,0

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

Summa eget kapital den 30 juni 2018 1,0 6 821,3 -57,4 -4 810,6 1 954,3 1 954,3
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Finansiella rapporter

Koncernen MSEK
Aktie- 

kapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital
Andra  

reserver

Intjänade  
vinstmedel 

inklusive 
årets 

resultat

Hänförligt 
till moder-

bolagets 
aktieägare

Totalt  
eget  

kapital

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

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

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

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

Transaktioner redovisade direkt i eget kapital

Effekt av förändrade redovisningsprinciper IFRS 9  
per 1 januari 2018

 -  -  - -37,8 -37,8 -37,8

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

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

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

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

Forts. Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Koncernens kassaflöde

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån
12 mån 

rull 12 mån

MSEK
apr-jun 

2019
apr-jun 

2018
jan-jun 

2019
jan-jun 

2018
jul-jun 

2019
jan-dec 

2018

Den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
 av rörelsekapital

117,3 -52,2 85,9 169,2 188,1 271,4

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 1 326,9 2 929,4 562,0 2 378,5 1 424,7 3 241,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 444,1 2 877,2 647,8 2 547,7 1 612,8 3 512,7

Investeringsverksamheten

Förvärv och avyttringar av immateriella och materiella  
anläggningstillgångar

-512,8 -48,5 -549,0 -119,5 -625,7 -196,2

Nettoinvesteringar i finansiella instrument -1 972,5 -1 797,0 -1 728,6 -1 247,3 -2 690,0 -2 208,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 485,3 -1 845,5 -2 277,6 -1 366,8 -3 315,7 -2 404,8

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 260,3 -100,0 748,3 -100,0 748,3 -100,0

Periodens kassaflöde -780,9 931,7 -881,5 1 080,9 -954,5 1 007,8

Likvida medel vid periodens början 1 580,9 821,9 1 677,2 667,9 1 756,4 667,9

Kursdifferens i likvida medel 4,6 2,8 8,9 7,6 2,8 1,5

Likvida medel vid periodens slut 804,6 1 756,4 804,6 1 756,4 804,6 1 677,2

varav tillgodohavande hos centralbanker 364,3 1 519,4 364,3 1 519,4 364,3  1 344,2

varav utlåning till kreditinstitut 440,3 237,1 440,3 237,1 440,3 333,0
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Finansiella rapporter

Moderbolagets resultaträkning

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån
12 mån 

rull 12 mån

MSEK
apr-jun 

2019
apr-jun 

2018
jan-jun 

2019
jan-jun 

2018
jul-jun 

2019
jan-dec 

2018

Nettoomsättning 3,6 2,0 5,7 3,9 10,0 8,2

Summa rörelseintäkter 3,6 2,0 5,7 3,9 10,0 8,2

Övriga externa kostnader -4,0 -1,6 -6,1 -2,8 -7,5 -4,1

Personalkostnader -2,5 -2,6 -5,2 -4,7 -14,9 -14,4

Övriga rörelsekostnader -0,4 0,0 -0,8 0,0 -0,7 0,0

Rörelseresultat -3,2 -2,2 -6,4 -3,6 -13,1 -18,6

Resultat från finansiella investeringar:

Resultat från andelar i koncernföretag  -  1,5  -  1,5 16,0 17,6

Räntekostnader och liknande kostnader 1,4 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0

Resultat från finansiella investeringar 1,4 1,5 1,0 1,5 17,1 17,6

Resultat efter finansiella poster -1,8 -0,7 -5,4 -2,1 3,9 7,2

Skatt på periodens resultat 0,3 -0,4 0,9 -0,2 -0,5 -1,6

Periodens resultat -1,5 -1,1 -4,5 -2,3 3,5 5,6

Moderbolagets rapport över totalresultat

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån
12 mån 

rull 12 mån

MSEK
apr-jun 

2019
apr-jun 

2018
jan-jun 

2019
jan-jun 

2018
jul-jun 

2019
jan-dec 

2018

Periodens resultat -1,5 -1,1 -4,5 -2,3 3,5 5,6

Övrigt totalresultat  -  -  -  -  -  -

Totalresultat efter skatt -1,5 -1,1 -4,5 -2,3 3,5 5,6
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Moderbolagets balansräkning

MSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Tillgångar

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

Omsättningstillgångar 17,0 2,5 16,7

Kassa och bank 119,3 4,4 1,7

Summa tillgångar 2 125,4 6 510,9 6 522,3

Eget kapital och skulder

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

Fritt eget kapital 1 917,9 6 503,7 6 511,6

Kortfristiga skulder 206,5 6,2 9,7

Summa skulder och eget kapital 2 125,4 6 510,9 6 522,3

Finansiella rapporter

Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital

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

fonden har överförts från bundet till fritt eget kapital.

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.

MSEK
Aktie- 

kapital

Övrigt 
bundet 

eget 
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

 -  -  -  -  - -4,5 -4,5

Totalresultat  -  -  -  - 5,6 -10,1 -4,5

Transaktioner redovisade direkt i eget kapital

Aktieägartillskott  -  - 250,0  - 250,0

Uppskrivningsfond1  - -  -  - 65,8  - 65,8

Emission av primärkapital2  -  -  - 500,0  -  - 500,0

Transaktionskostnader vid emission av primärkapital  -  -  -  - -2,9  - -2,9

Skatt på transaktionskostnader vid emission av 
primärkapital

- - - - 0,6 - 0,6

Ränta primärkapital  -  -  -  - -9,1  - -9,1

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

Utgående eget kapital 30 juni 2019 1,0 - 6 340,2 500,0 -4 917,7 -4,5 1 918,9
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Finansiella rapporter

Moderbolaget MSEK
Aktieka-

pital
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  -  -  - -2,3 -2,3

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

Transaktioner redovisade direkt i eget kapital      

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

Utgående eget kapital 30 juni 2018 1,0 6 340,2 165,9 -2,3 6 504,7

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

Forts. Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital
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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 juni 2019 avser 794,4 (658,8) MSEK av ut-
låning till allmänheten så kallade kontokrediter som i sin 
helhet täcks av pantsatta likvida medel på kapitalför-
säkringar och investeringssparkonton (ISK), utlånings-
räntan på krediten motsvaras av inlåningsräntan på de 
pantsatta likvida medlen.

3 951 MSEK av utlåningen till allmänheten avser blancolån. 
7 177 MSEK av utlåningen till allmänheten har säkerhet 
i form av värdepapper och 4 269 MSEK avser Bolån.

Kreditförlustreserv 2019-06-30 Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 2019-06-30

Upplupet anskaffningsvärde 13 701,0 1 705,9 88,7 15 495,6

Reservering för kreditförluster -20,7 -24,7 -53,2 -98,6

Total utlåning till allmänheten 13 680,3 1 681,2 35,5 15 397,0

Kreditförlustreserv 2018-06-30 Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 2018-06-30

Upplupet anskaffningsvärde 12 664,6 1 242,3 71,0 13 977,9

Reservering för kreditförluster -20,9 -26,0 -43,2 -90,1

Total utlåning till allmänheten 12 643,7 1 216,3 27,8 13 887,8

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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Utlåning till allmänheten redovisas efter avdrag för  
konstaterade och befarade kreditförluster. Vid perio-
dens utgång uppgick reserveringen för befarade kredit-
förluster till 98,6 (90,1) 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. 
 
Bolagen Netfonds Bank AS och Nordnet Bank AB samt 
Netfonds Livsforsikring AS och Nordnet Livsforsikring 
AS har fusionerats per 6 juni 2019, och Nordnet har 
under kvartalet haft ett stort fokus på att integrera de 
två verksamheterna med varandra. För mer information, 
se not 8.

Noter

Kreditförlustreserv 2018-12-31 Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 2019-12-31

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

2019-06-30
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  364,3  -  -  -  -  364,3

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm  8 518,9  -  -  12 263,6  -  20 782,5

Utlåning till kreditinstitut  440,3  -  -  -  -  440,3

Utlåning till allmänheten  15 397,0  -  -  -  -  15 397,0

Obligationer och andra räntebärande värde-
papper

 374,0  -  -  1 247,9  -  1 621,9

Aktier och andelar, noterade  -  18,4  -  -  -  18,4

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

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken  1 267,7  -  54 920,6  5 945,0  -  62 133,3

Övriga tillgångar  3 117,5  -  -  -  133,2  3 250,7

Upplupna intäkter  264,2  -  -  -  -  264,2

Summa tillgångar  29 743,9  19,0  54 920,6  19 456,5  133,2  104 273,2

Skulder

In- och upplåning från allmänheten  37 203,2  -  -  -  -  37 203,2

Skulder där kunden bär placeringsrisken  -  -  62 133,3  -  -  62 133,3

Övriga skulder  -  -  -  -  224,8  224,8

Upplupna kostnader  185,4  -  -  -  -  185,4

Summa skulder  37 388,6  -  62 133,3  -  224,8  99 746,8

2018-06-30
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 1 519,4  -  -  -  -  1 519,4

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm  6 958,3  -  -  10 081,2  -  17 039,5

Utlåning till kreditinstitut  237,1  -  -  -  -  237,1

Utlåning till allmänheten  13 887,8  -  -  -  -  13 887,8

Obligationer och andra räntebärande värde-
papper

 501,4  -  -  1 563,5  -  2 064,9

Aktier och andelar, noterade  -  2,3  -  -  -  2,3

Aktier och andelar, onoterade  -  44,9  -  -  -  44,9

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken  1 462,0  -  50 720,9  5 719,4  -  57 902,3

Övriga tillgångar  3 023,6  -  -  -  137,9  3 161,5

Upplupna intäkter  187,5  -  -  -  -  187,5

Summa tillgångar  27 776,9  47,2  50 720,9  17 364,1  137,9  96 047,0

Skulder

In- och upplåning från allmänheten 33 372,3  -  -  -  -  33 372,3

Skulder där kunden bär placeringsrisken  -  -  57 902,3  -  -  57 902,3

Övriga skulder 3 004,7  -  -  -  130,6  3 135,3

Upplupna kostnader 184,7  -  -  -  -  184,7

Summa skulder 36 561,7  - 57 902,3  - 130,6 94 594,6
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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  1 361,0  -  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 
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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

2019-06-30

MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm  12 263,6  -  -  12 263,6

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  1 247,9  -  -  1 247,9

Aktier och andelar ¹  18,4  -  0,6  19,0

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken ²  61 222,3  901,8  9,2  62 133,3

Delsumma  74 752,2  901,8  9,8  75 663,8

Finansiella tillgångar där verkligt värde lämnas i upplysningssyfte

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker  364,3  -  -  364,3

Utlåning till kreditinstitut  -  440,3  -  440,3

Utlåning till allmänheten  -  15 397,0  -  15 397,0

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.  -  8 510,4  -  8 510,4

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  -  374,0  -  374,0

Övriga tillgångar  3 117,5  -  -  3 117,5

Upplupna intäkter  264,2  -  -  264,2

Delsumma  3 746,0  24 721,7  -  28 467,7

Summa  78 498,1  25 623,5  9,8  104 131,5

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde

Skulder där kunden bär placeringsrisken  -  62 133,3  -  62 133,3

Summa  -  62 133,3  -  62 133,3

¹ Aktier och andelar i nivå 3 avser onoterade aktier.
² 5 945,0 MSEK avser återinvesteringar i obligationer och 1 267,7 MSEK avser likvida medel.
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2018-06-30 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm  10 081,2  -  -  10 081,2

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  1 563,5  -  -  1 563,5

Aktier och andelar ¹  2,3  -  44,9  47,2

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken ²  57 901,3  1,0  -  57 902,3

Delsumma  69 548,3  1,0  44,9  69 594,2

Finansiella tillgångar där verkligt värde lämnas i upplysningssyfte

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker  1 519,4  -  -  1 519,4

Utlåning till kreditinstitut  -  237,1  -  237,1

Utlåning till allmänheten  -  13 887,8  -  13 887,8

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.  -  6 973,1  -  6 973,1

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  -  501,4  -  501,4

Övriga tillgångar  3 023,6  -  -  3 023,6

Upplupna intäkter  187,5  -  -  187,5

Delsumma  4 730,5  21 599,4  -  26 329,9

Summa  74 278,8  21 600,4  44,9  95 924,1

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde

Skulder där kunden bär placeringsrisken  -  57 902,3  -  57 902,3

Summa  -  57 902,3  -  57 902,3

¹ Aktier och andelar i nivå 3 avser onoterade aktier.
² 5 719 MSEK avser återinvesteringar i obligationer och 1 462 MSEK avser likvida medel. 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 6 437 MSEK avser återinvesteringar i obligationer och 1 361 MSEK avser likvida medel. 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 5 MSEK, från nivå 2 till 
nivå 3 uppgår till 5 MSEK, från nivå 2 till nivå 1 uppgår 
till 72 MSEK. Samtliga inom Tillgångar där kunden bär 
placeringsrisken.

MSEK 2019-06-30 2018-06-30 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 1 899,4  2 171,7  2 197,1

varav depositioner hos kreditinstitut 1 587,9 1 880,9 1 926,0

varav depositioner hos clearinginstitut 311,5 290,8 271,1

Eventualförpliktelser  inga  inga  inga 

Åtaganden

Beviljade men ej utbetalda krediter 223,2 642,6  368,1

Förvaltade medel för tredje mans räkning 

Klientmedel 127,8 135,3  131,7

Not 6 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden

¹ I beloppet ingår spärrade medel om 101 (90)  MSEK

I försäkringsrörelsen uppgår per balansdagen 30 juni 2019, registerförda tillgångar till 62 068 (57 902) 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 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Totalt eget kapital inkl. primärkapitaltillskott 2 940,8 1 954,4 1 988,2

Avgår, vinster som ej varit föremål för revision -192,4 -57,0  -

Avgår krav på försiktig värdering -19,6 -17,4 -20,3

Avgår förutsebar utdelning innevarande år - - -

Eget kapital finansiella konglomeratet 2 728,8 1 880,0 1 968,0

Avgår immateriella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar -884,8 -404,7 -414,3

Tillkommer Solvenskapital (NPV) 660,6 746,3 622,7

Avgår riskmarginal -133,7 -128,9 -121,8

Avgår överskott Solvenskapital -59,3 - -

Kapitalbas 2 311,6 2 092,7 2 054,6

Kapitalkrav per sektor

Kapitalkrav för reglerade enheter inom försäkringssektorn 467,6 515,9 411,5

Kapitalkrav för reglerade enheter inom bank- och värdepapperssektorn 1578,8 948,2 1 315,2

Teoretiska solvenskrav för icke reglerade enheter inom den störtsa financiella 
sektor

0,4 - -

Justeringar av kapitalkrav -48,4 - -

Kapitalkrav 1 998,3 1 464,1 1 726,7

Överskott av kapital 313,3 628,7 328,0

Kapitalbas/Kapitalkrav 1,2 1,4 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 398,8 (239,4) 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 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Kärnprimärkapital: Instrument och reserver

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

Ej utdelade vinstmedel -4 817,1 -5 031,4 -5 037,1

Ackumulerat annat totalresultat (och andra reserver) 258,7 254,9 234,4

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

- - 51,4

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 2 132,6 1 852,2 1 877,5

Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar

Ytterligare värdejusteringar (negativt belopp) -19,6 -17,4 -20,3

Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) -862,7 -391,2 -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 -0,9 - -

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -883,1 -408,6 -421,7

Kärnprimärkapital 1 249,5 1 443,7 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) 1 749,5 1 443,7 1 455,7

Supplementärkapital - - -

Totalt kapital (totalt kapital = primärkapital + supplementärkapital) 1 749,5 1 443,7 1 455,7

Totala riskvägda tillgångar 9 585,0 8 701,5 8 510,5

Kapitalrelationer och buffertar

Kärnprimärkapital (som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) 13,0% 16,6% 17,1%

Primärkapital (som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) 18,3% 16,6% 17,1%

Totalt kapital (som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) 18,3% 16,6% 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)

8,8% 8,8% 8,8%

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

   varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert 1,8% 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)

8,5% 8,6% 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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Noter

Forts. Not 7 Information om kapitaltäckning

MSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Riskvägda exponeringsbelopp

Exponering kreditrisk enligt schablonmetoden 7 365,9 6 500,4 6 291,5

Exponering marknadsrisk 86,2 55,6 73,6

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

Totalt riskvägda exponeringsbelopp 9 585,0 8 701,3 8 510,5

Kapitalkrav

Kreditrisk enligt schablonmetoden 589,3 6,1% 520,0 6,0% 503,3 5,9%

Marknadsrisk 6,9 0,1% 4,4 0,1% 5,9 0,1%

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

Kapitalkrav Pelare 1 766,8 8,0% 696,1 8,0% 680,8 8,0%

Koncentrationsrisk 79,4 0,8% 72,4 0,8% 72,1 0,8%

Marknadsrisk exklusive räntrerisk 124,9 1,3% 60,4 0,7% 58,0 0,7%

Ränterisk 154,5 1,6% 106,6 1,2% 137,5 1,6%

Övrigt - - - - - -

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

Kapitalkrav Pelare 2 398,8 4,2% 239,4 2,8% 267,6 3,1%

Buffertkrav 413,2 4,3% 374,2 4,3% 366,7 4,3%

Totalt kapitalkrav, inkl buffertkrav 1 578,8 16,5% 1 309,7 15,0% 1 315,2 15,5%

Konsoliderad situation

Den här 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 är preli-
minär och förväntas vara slutförd under tredje kvartalet 
2019. 

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 146,3

Goodwill 345,1

Uppskjuten skatt -36,6

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 Q2 19 Q1 19 Q4 18 Q3 18 Q2 18 Q1 18 Q4 17 Q3 17

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

Provisionsnetto - ej transaktionsrelaterat 59,6 54,8 62,4 56,2 58,6 52,4 49,2 43,0

Provisionsnetto -  transaktionsrelaterat 118,9 119,5 125,6 110,0 102,4 128,3 127,9 108,2

Nettoresultat av finansiella transaktioner 42,9 109,1 43,5 42,9 42,6 48,9 45,9 34,4

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

Rörelseintäkter 371,2 402,5 347,4 305,5 316,7 340,8 333,0 290,3

Allmänna administrationskostnader -227,6 -219,8 -255,4 -219,4 -231,3 -243,5 -239,3 -190,4

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

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

Kreditförluster, netto -11,7 -6,7 -4,7 -11,6 -9,7 -10,0 -7,4 -9,2

Kostnader -289,1 -273,6 -306,6 -276,5 -287,3 -298,9 -280,4 -237,7

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

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

Kostnadstäckning 87% 103% 72% 71% 75% 71% 73% 77%

Avkastning på eget kapital (årsbasis) 9% 9% 6% 7% 7% 7% 8% 10%

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

Antal aktiva kunder vid periodens slut 854 800 794 800 765 200 741 800 718 000 698 500 669 300 640 200

Antal aktiva konton vid periodens slut 1 134 000 1 054 700 1 016 300 982 400 949 800 923 300 884 500 837 700

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

Totalt sparkapital (mdr SEK) 354 323 286 324 310 287 272 267

Genomsnittligt sparkapital per aktivt konto 
(SEK)

311 800 306 700 280 900 329 700 326 900 311 000 308 000 319 300

Antal avslut 6 582 800 6 935 400 6 984 500 6 413 900 5 976 200 6 745 200 6 944 200 6 350 300

Omsatt handelsbelopp cash market, MSEK¹ 185 630 199 900 202 400 183 000 183 900 205 500 201 300 178 400

Antal handelsdagar 57 63 62 65 59 62 63 64

Antal avslut per handelsdag 116 500 110 100 113 600 98 700 101 300 108 800 111 100 99 200

Genomsnittligt nettocourtageintäkt per avslut 
(SEK)

18 17 19 17 17 19 18 17

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

Antal avslut per aktivt handelskonto per 
månad

2,1 2,4 2,5 2,4 2,3 2,7 2,9 2,8

Inlåning vid periodens slut, MSEK 44 415,9 41 249,8 43 022,8 40 919,8 40 553,6 35 980,2 34 341,2 33 773,1

Klientmedel vid periodens slut, MSEK 127,8 157,4 131,6 125,5 135,1 159,8 182,7 174,9

Utlåning vid periodens slut, MSEK 15 397,0 15 008,8 14 204,5 14 474,3 13 887,8 13 211,2 11 852,1 11 295,5

Utlåning exkl pantsatta likvida medel  
(se not 5)

14 602,6 14 358,3 13 730,1 13 682,4 13 147,5 12 552,7 11 437,6 10 380,9

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

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

Nyckeltal

Nyckeltal koncernen 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Rörelsemarginal i % 27% 11% 11%

Vinstmarginal i % 25% 9% 9%

K/I-tal 73% 89% 89%

Avkastning på eget kapital i % 8% 7% 6%

Avkastning på tillgångar i % 0,2% 0,2% 0,1%

Eget kapital, MSEK 2 940,8 1 954,3 1 988,2

Kapitalbas konsoliderad situation, MSEK 1 749,5 1 443,7 1 455,7

Kapitalrelation konsoliderad situation 18,5% 16,6% 17,1%

Investeringar i materiella tillgångar, MSEK 40,6 64,9 84,0

Investeringar i immateriella tillgångar exkl företagsförvärv, MSEK 51,8 54,6 112,1

Varav interna utgifter för utveckling, MSEK 18,3 15,3 32,5

Antal heltidstjänster vid periodens slut 496 531 526

Nyckeltal 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Antal aktiva kunder 854 800 718 000 765 200

Antal aktiva konton vid periodens slut 1 134 000 949 800 1 016 300

Nettosparande, mdr SEK 2,4 17,2 23,5

Totalt sparkapital vid periodens slut, mdr SEK 354 310 286

Genomsnittligt sparkapital per aktivt konto vid periodens slut, SEK 311 800 326 900 280 900

Antal avslut för perioden 13 518 200 12 721 400 26 119 800

Antal avslut per handelsdag 113 100 105 100 105 600

Genomsnittligt nettocourtageintäkt per avslut, SEK 18 18 18

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

Genomsnittlig årlig intäkt per konto, SEK 1 505 1 484 1 368

Genomsnittlig årlig rörelsekostnad per konto, SEK -1 059 -1 270 -1 172

Genomsnittligt årligt resultat per konto SEK 446 213 196
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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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