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Kvartalet i korthet.

MSEK Q1 2021 Q4 2020 Förändring % Q1 2020 Förändring %
Q2 2020 - 

Q1 2021

Rörelseintäkter 1 113,6 767,1 45% 644,2 73% 3 148,1

Rörelsekostnader -279,9 -386,3 -28% -258,9 8% -1 214,4

Kreditförluster -4,1 -7,1 -42% -18,2 -77% -24,6

Rörelseresultat 829,6 373,8 122% 367,1 126% 1 909,1

Resultat efter skatt 665,9 292,0 128% 301,3 121% 1 537,3

Resultat per aktie före utspädning (SEK) 2,63 1,13 133% 1,17 125% 6,00

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 2,62 1,13 132% 1,17 124% 6,00

Rörelsemarginal % 74% 49% 26% 57% 18% 61%

Justerade rörelseintäkter i förhållande till sparkapital1 0,73% 0,59% 0,15% 0,69% 0,05% 0,64%

Justerade rörelsekostnader 1 -279,9 -286,9 -2% -258,9 8% -1 085,1

Justerat rörelseresultat1 829,6 473,1 75% 367,1 126% 2 038,4

Justerad rörelsemarginal1 74% 62% 13% 57% 18% 65%

Justerat resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar vid  
köpeskillingsallokering per aktie före utspädning (SEK)

2,66 1,48 80% 1,21 120% 6,55

Justerat resultat efter avskrivningar av immateriella tillgångar vid  
köpeskillingsallokering per aktie efter utspädning (SEK)

2,65 1,48 79% 1,21 119% 6,54

Totalt antal kunder 1 388 700 1 221 500 14% 1 002 400 39% 1 388 700

Nettosparande (mdr SEK) 27,0 35,2 -23% 23,8 13% 85,3

Sparkapital vid periodens slut (mdr SEK) 647,8 564,9 15% 354,9 83% 647,8

Genomsnittligt sparkapital per kund SEK 464 600 444 800 4% 391 100 19% 425 500

”Jag är mycket stolt över att vi kan 

presentera ett rekordkvartal för 

Nordnet på alla fronter. Men  

spararnas förtroende är ingenting 

vi kan ta för givet, och vi måste 

hela tiden fortsätta att leverera 

på ambitionen att bygga världens 

bästa plattform för sparande och 

investeringar.”

Lars-Åke Norling, vd Nordnet

• Framgångsrik lansering av nya norska pensions-
kontot, EPK

• Implementering av digitala processer för att teck-
na och flytta tjänstepension i Sverige

• Rekordstarkt finansiellt resultat – 830 miljoner i 
rörelseresultat

Kundtillväxt senaste 
tolv månaderna:

• Resultat per aktie 
 före utspädning  

2,63 (1,17) SEK

• Rörelseintäkter
 1 113,6 (644,2) MSEK

• Rekordstarkt inflöde av nya sparare, 39 procent 
årlig kundtillväxt

• Högt nettosparande och ny toppnotering för 
sparkapitalet på 648 miljarder

• Högsta antalet affärer för ett enskilt kvartal och 
stort intresse för utlandshandel

Kvartalet i korthet

Siffrorna ovan avser perioden januari-mars 2021, om inte annat anges. 
Jämförelsetalen inom parentes avser motsvarande period 2020.

1 För jämförelsestörande poster, se sidan 12. 

För definitioner av nyckeltal, se sidorna 34-35.

39% (26%)

• Justerat rörelseresultat1 
829,6 (367,1) MSEK

• Justerade rörelse- 
kostnader1 -279,9 
(-258,9) MSEK

• Sparkapital 31 mars
  648 (355) mdr SEK

• Nettosparande
 27,0 (23,8) mdr SEK

• Resultat per aktie 
 efter utspädning  

2,62 (1,17) SEK

• Nya kunder
 167 200 (88 800)
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Nordnet är en ledande digital plattform för sparande och investeringar med 
verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Med användarvänlighet, 
hög tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet 
att förverkliga sina ambitioner som sparare.

Det här är Nordnet.

Det övergripande syftet med Nordnets verksamhet 
är att demokratisera sparande och investeringar. Med 
det menar vi att ge privatspararna tillgång till samma 
information och verktyg som professionella inves-
terare. Detta syfte har drivit oss ända sedan starten 
1996 och är vår riktning än idag. I början handlade det 
om att erbjuda lättillgänglig och billig aktiehandel via 
internet, och att skapa fondtorg med produkter från ett 
antal olika distributörer där spararna lätt kunde jämföra 
avkastning, risk och avgifter. Under resans gång har vi 
förenklat och avgiftspressat bland annat pensionsspa-
rande, indexfonder och private banking. På senare år 
har vi demokratiserat sparande och investeringar ge-
nom till exempel vårt aktielåneprogram, samt kostnads-
effektiva indexfonder som täcker världsmarknaderna. 
Vi står alltid på spararnas sida och driver frågor kring till 
exempel schyssta vilkor inom pensionssparande och 
en rimlig och förutsägbar beskattning av ägande i aktier 
och fonder.

Vision
Vår vision är att bli förstahandsvalet för de nordiska 
spararna. För att nå det målet krävs att vi hela tiden 
fortsätter att utmana och tänka nytt, och har använ-
darvänlighet och spararnytta högst på agendan. Först 
då kan vi nå den höga kundnöjdhet och den styrka i 
varumärket som krävs för att bli ledande i Norden när 
det gäller att attrahera nya kunder och skapa lojala 
ambassadörer för Nordnet. 

Våra produktområden

Sparande och investeringar
Nordnets kärnverksamhet är 
sparande och investeringar. Våra kunder kan spara och 
investera i aktier, fonder och andra typer av värdepap-
per från ett flertal marknader till låga avgifter. Vi erbjud-
er ett antal olika gränssnitt i form av webben, appen 
och mer avancerade applikationer. Den mindre aktiva 
spararen kan även använda våra digitala väglednings-
tjänster, eller investera i någon av våra indexfonder. 
Nordnet driver Nordens största sociala investeringsnät-
verk, Shareville, med över 250 000 medlemmar.

Pension 
Vi erbjuder pensionssparande utan fasta avgifter med 
ett stort utbud av investeringsmöjligheter i Sverige, 
Norge och Danmark.

Lån
Nordnet erbjuder tre typer av lån – portföljbelåning, 
bolån och privatlån utan säkerhet. Portföljbelåning 
finns på alla våra fyra marknader och ger våra kunder 
möjlighet att belåna sina värdepapper och på så vis öka 
sina investeringar. Vårt bolån erbjuds endast till fysiska 
personer i Sverige. Privatlån erbjuds både via Nordnets 
eget varumärke och under bifirman Konsumentkredit, 
och riktar sig till fysiska personer i Sverige. 

Det här är Nordnet

Finansiella mål på medellång sikt1

• Årlig kundtillväxt i ett intervall om 10-15 procent, i linje 
med den genomsnittliga tillväxttakten de senaste tio 
åren;

• Genomsnittligt sparkapital per kund (definierat som 
det genomsnittliga kvartalsvisa sparkapitalet per 
kund de senaste tolv månaderna) på 2019 års nivåer, 
till och med år 2023;  

• Intäkter i relation till sparkapital (definierad som intäkter 
justerade för jämförelsestörande poster de senaste tolv 
månaderna i relation till det genomsnittliga kvartalsvisa 
sparkapitalet för samma period) marginellt överstigan-
de 0,40 procent, givet nuvarande ränteläge, till och 
med år 2023;

• Justerade årliga rörelsekostnader i nivå med justera-
de rörelsekostnader för 2019, till och med år 2023; 
och

• Nordnet har för avsikt att dela ut 70% av årets resultat.

1 För status kring de finansiella målen, se sidan 11.



4Nordnets delårsrapport januari-mars 2021

Kommentar från vd

Årets första kvartal blev en händelserik och 
framgångsrik period för Nordnet. Ett stort in-
tresse för aktier och fonder, kombinerat med en 
stark attraktionskraft för vår plattform bland alla 
typer av sparare, gör att vi kan visa på rekordut-
veckling för såväl kundrelaterade som finansiel-
la nyckeltal.

Vår kundbas uppgick i slutet av mars till när-
mare 1,4 miljoner nordiska privatpersoner, och 
167 200 nya sparare har anslutit sig till Nordnet 
under kvartalet – fler än för hela 2019. Räknat i 
procent är vår årliga kundtillväxt 39 procent, vil-
ket är en fantastisk siffra som vi är mycket glada 
och stolta över. Alla våra marknader uppvisar 
tvåsiffriga procentuella ökningar i kundbasen 
jämfört med ett år tillbaka, och våra verksamhe-

ter i framför allt Danmark och Norge befinner sig i 
vad som närmast kan beskrivas som hypertillväxt 
när det gäller nya sparare.

Handelsaktiviteten har varit hög under kvartalet, 
framför allt i inledningen av perioden. Årsskiftet är 
normalt en period med ett stort antal transaktio-
ner där många kommer igång med ett sparande i 
aktier och fonder, och andra gör omplaceringar i 
sina portföljer. I slutet av januari inträffade också 
de spektakulära händelserna kring bland annat 
Gamestop och AMC. Handelsaktiviteten har fallit 
tillbaka något under kvartalet, om än från histo-
riskt höga nivåer, och antalet affärer per dag har i 
mars minskat till i snitt 310 000 per dag från drygt 
400 000 per dag i januari. Andra kvartalet har normalt sett en lägre aktivitet än första 
kvartalet, och innehåller något färre handelsdagar än årets första tre månader. Även om 
vi framöver återvänder till mer normaliserad handelsaktivitet är vår bedömning att vi har 
höjt vår lägstanivå betydligt, som en följd av vår väsentligt större kundbas. Det totala 
antal affärer våra kunder har gjort under kvartalet uppgår till 22,7 miljoner, den högsta 
siffran för ett enskilt kvartal. Vi är största mäklarhus på Oslo Börs och största lokala 
mäklare i Danmark och Finland avseende antal affärer. Intresset för utlandshandel har 
ökat, och andelen gränsöverskridande affärer var 34 procent, jämfört med 20 procent 
samma kvartal förra året. Ett breddat placeringsperspektiv skapar bättre urvalsmöjlig-
heter för spararna samt ökar diversifieringen i portföljen. Nettosparandet för kvartalet 

Kommentar från VD.

"Alla våra marknader 
uppvisar tvåsiffriga 
procentuella ökningar i 
kundbasen på årlig basis, 
och Danmark och Norge 
befinner sig i vad som 
närmast kan beskrivas 
som hypertillväxt när det 
gäller nya sparare." 
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Kommentar från vd

ligger på höga 27 miljarder, och sparkapitalet når nya 
högstanivån 648 miljarder.

Vårt finansiella resultat speglar den starka utvecklingen 
för kundtillväxt och sparande, och vi kan för kvartalet 
presentera ett rörelseresultat på 830 miljoner kronor – 
det överlägset bästa resultatet i Nordnets historia. Våra 
intäkter uppgår till drygt 1,1 miljarder kronor och kostna-
derna till 280 miljoner. Kostnadsbasen är relativt oföränd-
rad jämfört med föregående kvartal, och ligger på den 
nivå vi har definierat som ett av våra finansiella mål. Det 
stora kundinflödet leder dock till ett ökat kostnadstryck 
inom våra operativa enheter, främst kundservice och 
back-office.

Spararnas förtroende är ingenting vi kan ta för givet, och 
vi måste hela tiden fortsätta att leverera, med ambitio-
nen att bygga världens bästa plattform för sparande och 
investeringar för ögonen. Under kvartalet har vi byggt ut 
vår tjänst med ett flertal funktioner, där bland annat kan 
nämnas väsentligt utbyggd information för de fonder vi 
distribuerar, köp- och säljmarkörer för aktier i kursgrafer 
samt förbättringar i vårt pensionserbjudande. I Norge 
har vi under kvartalet framgångsrikt lanserat det nya 
pensionskontot EPK. Kontot erbjuder en möjlighet att 
samla olika tjänstepensioner på ett och samma konto. 
Vid utgången av kvartalet hade 8 500 EPK öppnats hos 
Nordnet, vilket motsvarar en marknadsandel på över 25 
procent av de som gjort ett aktivt val.

Och just pension är värt ett par extra ord i det här sam-
manhanget. Den 1 april trädde en ny lag i kraft i Sverige 
vilken stadgar en maxavgift på 600 kronor för att flytta 
sin individuella tjänstepension mellan olika pensionsbo-
lag. En konsumentvänlig förändring som vi på Nordnet 
varit med att driva fram, och som kommer leda till såväl 
efterlängtad spararnytta som stor marknadspotential för 
Nordnet. Fortfarande är dock pensionsområdet i många 
avseenden krångligt och tungrott. Här har vi i bran-
schen – tillsammans med lagstiftare och myndigheter 
– ett ansvar att se till att såväl regler som processer blir 
enklare och mer lättillgängliga. Under kvartalet har vi på 
Nordnet lanserat möjligheten att såväl teckna som flytta 
ett tjänstepensionssparande helt digitalt, utan krångli-

ga blanketter eller fysiska underskrifter. Men det måste 
hända mer, och i en snabbare takt. När det gäller enkla 
och spararvänliga processer är det min uppfattning att 
vi bör inspireras av Norge, och den digitala pensions-
hubb som precis lanserats, ”Pensionskontoregistret”. 
Via denna tjänst kan de norska pensionsspararna inte 
bara se sina tjänstepensioner, utan också digitalt flytta 
dem mellan olika 
aktörer. Ungefär 
som den svens-
ka tjänsten Min 
Pension, men 
med möjligheter 
att också agera 
på informationen 
genom att byta 
pensionsbolag. 

Alla förbättring-
ar vi utvecklar 
syns inte direkt 
i gränssnittet på 
webben eller appen. Den höga volatiliteten i marknaden 
gör att högt fokus fortfarande ligger på systemstabilitet 
och tillgänglighet. Transaktionsintensiteten under inled-
ningen av 2021 har medfört att lasten på våra system 
varit högre än någonsin tidigare. Vi har under kvartalet 
byggt ut vår systemkapacitet vilket har resulterat i fortsatt 
god stabilitet, och att vi trots utmanande omständigheter 
fortsatt lyckats nå vårt mål på 99,9 procents tillgänglig-
het.

Stort tack till alla kunder för att ni väljer Nordnet som 
partner när det gäller sparande och investeringar. Tack 
också till dig som är aktieägare i Nordnet – vi har en 
inspirerande resa framför oss tillsammans. Avslutnings-
vis mitt varmaste tack till alla Nordnettare som med 
hög energi, ett positivt mindset och stort kunnande gör 
dedikerade insatser varje dag för att Nordnet ska vara de 
nordiska spararnas förstahandsval.

Lars-Åke Norling
Vd, Nordnet

"Vårt finansiella resul-
tat speglar den starka 
utvecklingen för kund-
tillväxt och sparande, 
och vi kan för kvartalet 
presentera ett rörelse-
resultat på 830 miljoner 
kronor – det överlägset 
bästa resultatet i Nord-
nets historia.  "
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Verksamheten.

Verksamheten

1 Nordnets månatliga genomsnittliga marknadsandel av handel i marknadsnoterade finansiella instrument  på de nordiska börserna. Från och med Q1 2021 avser statisti-
ken för Oslo Börs endast handel med aktier. Källa: Marknadsdata från Nasdaq i Sverige, Danmark och Finland samt Oslo Börs i Norge.  

2 Marknadsandelen för Oslo Börs för perioden Q4 2020 avser genomsnittet av perioden oktober-november då rapporteringen från marknadsplatsen förändrades i 
december 2020 och relevant data inte längre är tillgänglig. Från och med Q1 2021 redovisas endast volymen då data för antal affärer inte finns tillgängligt. 

3 Nordnets totala volym samt antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräk-
nat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

Marknadsandelar lokala börser1 Q1 2021 Q4 2020 Q1 2020

Länder Antal affärer Volym Antal affärer Volym Antal affärer Volym

Sverige (Nasdaq Stockholm) 5,4% 4,1% 5,3% 3,7% 4,8% 3,5%

Norge (Oslo Börs)2 n/a 11,4% 13,4% 9,0% 9,5% 6,9%

Danmark (Nasdaq Copenhagen) 6,7% 5,3% 6,0% 4,3% 5,6% 4,7%

Finland (Nasdaq Helsinki) 11,9% 5,9% 11,4% 5,7% 10,9% 5,4%

Handelsinformation koncernen3 Q1 2021 Q4 2020 Q1 2020

Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK) 573 900 414 200 410 700

Totalt antal avslut 22 734 000 16 451 000 14 126 900

   varav avslut utanför hemmamarknaden (cross-border) % 34% 27% 20%

Antal handelsdagar 62 63 63

Genomsnittligt antal avslut per handelsdag 369 700 263 200 224 200

Händelser under första kvartalet
De finansiella marknaderna
Ett drygt år har passerat sedan de första nyheterna om 
coronaviruset började spridas och aktiemarknader över 
hela världen störtdök. Trots att vi ännu inte har återgått 
till normalläge har marknaden varit snabb med att bor-
sta av sig dammet och klättra upp mot nya rekordnivåer. 
Sedan botten har det breda världsindexet MSCI World 
stigit 79 procent och befinner sig nu nästan 20 procent 
högre än innan coronapandemin bröt ut.

Årets första kvartal dominerades av stigande obli-
gationsräntor och en tydlig revansch för värdeaktier, 
främst inom den traditionella industrisektorn samt 
bank- och finanssektorn. President Biden har dubb-
lat det amerikanska vaccinationsmålet och samtidigt 
rullat ut ytterligare fiskala stimulanser, motsvarande 
nio procent av BNP. I Europa går det långsammare att 
vaccinera befolkningen, men trots detta stiger ak-
tiemarknaden åtta procent, påeldad av mer positiva 
produktionssiffror och tydligt ökad efterfrågan på varor 
som exporteras från EU.

Sedan årsskiftet har värdeaktier stigit nio procenten-
heter mer än tillväxtaktier, något som kan förklaras av 
att framtidsutsikterna för bolag som drabbades hårt av 
förra årets nedstängningar har börjat ljusna. Förra årets 
kraftiga värdeuppgång för bolag nom tekniksektorn har 
däremot stannat av under kvartalet. Samma nyfunna 
optimism inför framtiden och rädslan för inflation 
har även drivit upp obligationsräntorna, något som 
är kortsiktigt negativt för innehavare av obligationer. 
Amerikanska 10-åriga statsobligationen har i slutet av 
mars en ränta på 1,75% vilket kan jämföras med 0,5% 
som lägsta notering i augusti och 0,9% vid årsskiftet. 
Den kraftiga tillväxten i Norge det senaste kvartalet kan 
mycket väl leda till att landet höjer räntorna redan detta 
år. Sverige har också haft ett mycket starkt kvartal, men 
till skillnad från Norge är inflationen låg vilket kan tvinga 
Riksbanken att återgå till negativ styrränta. 

De nordiska marknaderna hade alla positiv utveckling 
under det första kvartalet. Norska OBX steg nästan 
11%, svenska OMXS30 16%, danska OMXC25 1% och 
finska OMXH25 8%.  Även olja (+22%) och koppar 
(+13%) steg kraftigt under kvartalet.
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Verksamheten

Utvecklingen av Nordnets verksamhet
Nordnets verksamhet har under första kvartalet utveck-
lats mycket starkt. Vi ser ett rekordstarkt inflöde av nya 
kunder, ett högt nettosparande, en ökad utlåning samt 
intensiv transaktionsaktivitet. Det finansiella utveck-
lingen speglar dessa starka trender, och för tremåna-
dersperioden januari-mars kan vi presentera det bästa 
resultatet i Nordnets historia.

Nordnets kunder gjorde totalt 22,7 miljoner affärer 
under det första kvartalet 2021, vilket är den högsta 
nivån för ett kvartal i bolagets historia. Intresset för 
sparande i allmänhet och börsen i synnerhet har ökat 
explosivt, och i januari sattes nytt handelsrekord för en 
enskild dag med över 660 000 affärer, pådrivet av hög 
aktivitet och volatilitet i aktier som Gamestop, AMC, 
Nokia, Blackberry och ett antal andra aktier listade på 
den amerikanska marknaden. Handeln utanför kunder-
nas hemmamarknad har ökat 14 procentenheter sedan 
ett år tillbaka och uppgick under perioden januari-mars 
2021 till 34 procent av det totala antalet avslut. Nordnet 
har i tre raka månader från januari till mars befäst sin 
position som största börsmäklare i Norge mätt i volym 
av aktiehandeln. Våra norska kunder gjorde 114 procent 
fler affärer under kvartalet jämfört med samma period 
ett år tillbaka.  

Nordnets position som nordisk plattform för sparande 
och investeringar växer sig starkare. Den årliga kund-
tillväxten accelererar under kvartalet och uppgår per 
den sista mars 2021 till 39 procent. Danmark står för 
den största tillväxten med en nittioprocentig ökning 
av kundbasen på ett år, och intresset för börsen och 
investeringar är skyhögt. Vår norska verksamhet har 

under kvartalet nått nya toppnoteringar inom aktie- och 
fondhandel, nettosparande, portföljbelåning och tillväxt 
i nya kunder. I Norge växer kundbasen med 65 procent 
och i Finland har 33 procent fler sparare börjat använda 
vår plattform. Finland passerar under kvartalet 400 000 
kunder, och är nu den nordiska marknad där vi har flest 
kunder. I Sverige når vi den högsta organiska kundtill-
växten i ett kvartal för Nordnets svenska marknad med 
17 400 nya kunder. På årsbasis växer Nordnets svenska 
kundbas med 11 procent. Antalet sparare på Nordnets 
plattform per den sista mars 2021 uppgår till 1 388 700.

Nettosparandet under årets första tre månader summe-
ras till 27 miljarder SEK, den näst högsta nivån i Nord-
nets historia för ett enskilt kvartal, endast överträffat 
av fjärde kvartalet 2020. Sparkapitalet uppgår per den 
sista mars till rekordhöga 648 miljarder SEK, en ökning 
med 83 procent jämfört med ett år tillbaka. Sparkvo-
ten, det vill säga nettosparandet under året dividerat 
med sparkapitalet tolv månader tillbaka, uppgår till 24 
procent, även det rekord. 

Vår totala låneportfölj har passerat 20-miljarders-
gränsen och uppgår till 22,1 miljarder SEK, vilket är en 
ökning med 51 procent sedan sista mars föregående år. 
Den största ökningen har skett inom portföljbelåning 
som nästan har fördubblats sedan mars 2020. Även 
Nordnets bolån visar en bra tillväxttakt, och utlånings-
volymen har ökat med 44 procent jämfört med tolv 
månader tillbaka. Volymen inom privatlån är i princip 
oförändrad. Under kvartalet har inlåningen ökat med 8 
procent och uppgick per den 31 mars 2021 till 65 mdr 
SEK. 

Januari - mars Sverige Norge Danmark Finland Koncernen

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Antal kunder 415 200 372 600 288 300 174 900 263 800 138 900 421 400 316 000 1 388 700 1 002 400

Sparkapital (mdr SEK) 275,6 152,1 109,7 49,5 136,3 77,6 126,2 75,7 647,8 354,9

varav aktier/derivat/ 
obligationer

186,8 86,0 69,7 26,2 106,5 53,7 102,0 57,3 465,0 223,2

varav fondkapital 62,1 37,9 29,3 12,7 16,1 9,1 10,4 5,0 117,8 64,7

varav inlåning 26,8 28,2 10,7 10,6 13,7 14,7 13,9 13,4 65,0 67,0

Antal avslut 7 730 200 5 930 100 5 979 400 2 797 700 4 619 800 2 232 100 4 404 600 3 167 000 22 734 000 14 126 900

Varav avslut utanför 
hemmamarknaden %

17% 10% 30% 23% 58% 40% 42% 24% 34% 20%

Nettosparande  
(mdr SEK)

4,9 4,7 8,1 5,0 9,3 6,0 4,7 8,2 27,0 23,8

Portföljbelåning1 
(mdr SEK)

4,0 2,3 2,5 0,8 2,1 1,2 2,5 1,4 11,1 5,7

Bolån (mdr SEK) 7,0 4,9 7,0 4,9

Privatlån (mdr SEK) 4,0 4,1 4,0 4,1

¹Utlåning exklusive pantsatta likvida medel
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Verksamheten

I januari lanserades en ny kontoform i Norge för pen-
sionssparande vid namn Egen Pensjonskonto (EPK) 
dit norska sparare kan flytta sin nuvarande och tidi-
gare tjänstepension. Nordnets marknadsandel av de 
norska privatpersoner som aktivt valt leverantör för sitt 
EPK-sparande uppgår till drygt 25 procent. Nordnet har 
länge kämpat för schysstare villkor på pensionsmark-
naden och en fri flytträtt som fungerar i praktiken. I fe-
bruari togs det formella beslutet i riksdagen att det från 
1 april ska kosta max 600 kronor för sparare att flytta en 
pensionsförsäkring, något som har varit betydligt dyrare 
fram till nu. 

Stora och små förbättringar görs varje dag för att ut-
veckla kundupplevelsen i appen och på webben. Under 
det första kvartalet har vi bland annat lanserat köp- och 
säljmarkeringar i aktiegrafen och en ny orderpanel 
inspirerad av näthandelns varukorgar. I orderpanelen 
kan kunden se och redigera sina order, och inom kort 
kommer även orderläggning bli möjligt direkt i panelen. 
Utöver dessa funktioner har vi uppdaterat vårt ”onboar-
dingflöde” för nya kunder. 

Mycket av den utveckling vi gör är inte synlig i använda-
rens gränssnitt, och i takt med att affären växer auto-
matiserar vi hela tiden processer i syfte att minska det 
manuella arbetet. Under inledningen av året blev vår 
ansökningsprocess för bolån helt automatiserad, vilket 
bland annat förkortar ansökningstiden och förenklar 
för kunderna. I samma veva sänkte vi räntan och har nu 
Sveriges lägsta listränta om 0,69% för kunder med 15 
miljoner eller mer i sparkapital. Vi har även skapat en 
digital process för företag att på bara fem minuter göra 
en digital ansökan om att starta ett tjänstepensionsspa-
rande via Nordnet. 

Koncernens resultat
Januari – mars 2021 
(Januari - mars 2020)

Rörelseintäkterna uppgår till 1 113,6 (644,2) MSEK, 
vilket är 73 procent högre än första kvartalet 2020. 
Provisionsnettot ökade med 433,5 MSEK och uppgår 
till 926,9 (493,4) MSEK. De transaktionsrelaterade 
intäkterna ökade med 97 procent jämfört med första 
kvartalet 2020, till följd av såväl fler kunder som ökat 
antal avslut per kund. Andelen avslut utanför kundens 
hemmamarknad ökade från 20 till 34 procent. Vidare 
förbättrades provisionsnettot till följd av ökat fond- 
sparande där det genomsnittliga fondkapitalet var 61 
procent högre jämfört det första kvartalet 2020. 

Räntenettot ökade med 21,1 MSEK och uppgår till 
168,0 (147,0) MSEK. Tillväxt i låneportföljen och högre 
intäkter från aktielåneprogrammet bidrar positivt men 
dämpas av lägre avkastning på överskottslikviditet.

Rörelsens kostnader uppgick till 279,9 (258,9) MSEK. 
Ökningen hänförs främst till fler medarbetare och ökad 
marknadsföring men dämpas något av lägre kostnader 
för konsulter. 

Kreditförlusterna uppgår till 4,1 (18,2) MSEK vilket är 
lägre än första kvartalet 2020. Minskningen kan främst 
hänföras till de kreditreserver som gjordes under det 
första kvartalet 2020 som en konsekvens av en förhöjd 
risk med anledning av den pågående coronapandemin.

Rörelseresultatet ökade med 126 procent och uppgick 
till 829,6 (367,1) MSEK med en rörelsemarginal på 
74 (57) procent. Från första kvartalet 2020 till samma 

Januari - mars Sverige Norge Danmark Finland Koncernen

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Rörelsens intäkter 348,4 276,5 237,7 124,1 290,7 124,1 236,8 119,5 1 113,6 644,2

Rörelsens kostnader -108,1 -110,5 -62,0 -55,8 -53,6 -44,3 -56,1 -48,3 -279,9 -258,9

Rörelseresultat före kreditförluster 240,2 166,0 175,7 68,3 237,0 79,8 180,7 71,3 833,7 385,3

Kreditförluster -3,0 -15,5 -0,8 -1,1 -0,2 -1,1 -0,1 -0,5 -4,1 -18,2

Rörelseresultat 237,2 150,4 174,9 67,2 236,8 78,7 180,6 70,7 829,6 367,1

Rörelsemarginal 68% 54% 74% 54% 81% 63% 76% 59% 74% 57%

Intäkter i relation till sparkapital 0,53% 0,68% 0,96% 0,88% 0,91% 0,63% 0,80% 0,62% 0,73% 0,69%

Resultat för våra marknader



Ekonomisk översikt Q1 21 Q4 20 Q3 20 Q2 20 Q1 20 Q4 19 Q3 19 Q2 19

Resultaträkning, koncernen

Provisionsnetto 926,9 595,5 451,1 480,6 493,5 272,5 231,2 219,5

Räntenetto 168,0 148,3 152,1 156,3 147,0 132,1 128,8 132,9

Netto finansiella transaktioner -0,1 -4,3 2,0 -4,4 -7,5 0,5 -3,0 1,8

Övriga intäkter 18,8 27,7 11,9 17,8 11,3 23,1 14,4 16,9

Rörelseintäkter 1 113,6 767,1 617,1 650,3 644,2 428,2 371,4 371,2

Allmänna administrationskostnader -228,9 -324,6 -231,3 -225,5 -210,2 -283,6 -216,6 -227,6

Avskrivningar -39,6 -41,1 -39,2 -39,3 -38,5 -48,4 -47,5 -40,5

Övriga rörelsekostnader -11,4 -20,5 -6,5 -6,4 -10,2 -12,4 -9,6 -9,3

Rörelsekostnader -279,9 -386,3 -277,1 -271,2 -258,9 -344,4 -273,7 -277,4

Kreditförluster, netto -4,1 -7,1 -3,4 -10,0 -18,2 -9,7 -5,5 -11,7

Rörelseresultat 829,6 373,8 336,6 369,1 367,1 74,1 92,3 82,1

Resultat per aktie före utspädning (SEK) 2,63 1,13 1,07 1,17 1,17 0,23 0,29 0,26

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 2,62 1,13 1,07 1,17 1,17 0,23 0,29 0,26

Jämförelsestörande poster1 0,0 -99,4 -18,9 -11,0 0,0 -49,2 -2,1 -7,7

Justerade rörelsekostnader -279,9 -286,9 -258,2 -260,2 -258,9 -295,2 -271,6 -269,7

Justerat rörelseresultat1 829,6 473,1 355,5 380,1 367,1 123,3 94,4 89,8

Justerat resultat före avskrivningar av immateri-
ella tillgångar vid köpeskillingsallokering per 
aktie före utspädning (SEK)

2,66 1,48 1,17 1,24 1,21 0,43 0,36 0,33

Justerat resultat före avskrivningar av immateri-
ella tillgångar vid köpeskillingsallokering per 
aktie efter utspädning (SEK)

2,65 1,48 1,17 1,24 1,21 0,43 0,36 0,33

Nyckeltal

Justerade rörelseintäkter i förhållande till  
sparkapital - rullande tolv månader %

0,64% 0,60% 0,58% 0,55% 0,51% 0,44% 0,43% 0,43%

Justerade rörelsekostnader i förhållande till 
sparkapital - rullande tolv månader %

0,22% 0,24% 0,27% 0,29% 0,31% 0,32% 0,33% 0,34%

Rörelsemarginal % 74% 49% 55% 57% 57% 17% 25% 22%

Justerad rörelsemarginal % 74% 62% 58% 58% 57% 29% 25% 24%

K/I tal % 25% 50% 45% 42% 40% 80% 74% 75%

Justerat K/I tal % 25% 37% 42% 40% 40% 69% 73% 73%

Vinstmarginal % 60% 38% 45% 46% 47% 15% 22% 20%

Avkastning på eget kapital (annualiserat) % 58% 33% 34% 36% 38% 12% 14% 15%

Justerad avkastning på eget kapital 
(annualiserat) %

58% 35% 35% 37% 38% 12% 11% 11%

Justerad avkastning på eget kapital exklusive 
immateriella tillgångar (annualiserat) %

73% 48% 48% 52% 54% 18% 17% 16%

Kunder 1 388 700 1 221 500 1 122 900 1 069 200 1 002 400 913 600 882 200 854 800

Årlig kundtillväxt % 39% 34% 27% 25% 26% 19% 19% 19%

Nettosparande (mdr SEK)  27,0  35,2 9,7 13,4 23,8 7,3 4,2 2,4

Sparkvot 24% 21% 15% 14% 12% 7% 5% 5%

Sparkapital (mdr SEK) 647,8 564,9 477,8 424,6 354,9 394,5 365,2 353,7

varav aktier/derivat/obligationer 465,0 404,4 329,1 283,5 223,2 268,0 244,5 238,0

varav fondkapital 117,8 100,2 88,2 79,3 64,7 81,5 75,6 71,3

varav inlåning 65,0 60,3 60,5 61,8 67,0 45,0 45,1 44,4

Genomsnittligt sparkapital per kund - rullande 
tolv månader SEK

425 500 415 900 404 200 400 900 402 900 409 100 409 000 412 200

Utlåning (mdr SEK) 22,1 19,7 17,8 16,1 14,7 15,6 14,9 14,6

varav portföljbelåning2 11,1 9,2 8,0 6,8 5,7 7,1 6,6 6,4

varav bolån 7,0 6,5 5,8 5,3 4,9 4,5 4,3 4,3

varav privatlån 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,0 4,0

Investeringar i materiella tillgångar 17,8 3,1 4,2 3,7 0,9 4,5 1,0 34,8

Investeringar i immateriella tillgångar exkl 
företagsförvärv

29,9 28,6 20,7 23,8 20,0 20,5 18,9 21,4

Antal heltidstjänster vid periodens slut 610 571 558 533 505 494 499 496

Verksamheten

1  För jämförelsestörande poster, se sidan 12.
2 Utlåning exklusive pantsatta likvida medel. 
För definition av nyckeltal, se sidorna 34-35



10Nordnets delårsrapport januari-mars 2021

Verksamheten

period 2021 har marknaderna utanför Sverige ökat sin 
sammanlagda andel av rörelseresultatet från 59 till 71 
procent. Samtliga fyra marknader bidrar nu med mellan 
20-30 procent av resultat vilket är positivt både ur ett 
diversifierings- och ett lönsamhetsperspektiv.  Varken 
för första kvartalet 2021 eller första kvartalet 2020 finns 
jämförelsestörande poster. 

Periodens resultat efter skatt ökade med 121 procent 
och uppgick till 665,9 (301,3) MSEK, vilket ger en vinst-
marginal på 60 (47) procent. 

Finansiell ställning per den  
31 mars 2021 
(31 december 2020)
Likviditeten är fortsatt god och uppgår per 31 mars 
2021 till 47 362,4 (44 101,7) MSEK. Koncernens finan-
siering består till merparten av inlåning vilken uppgår till 
65 035,2 (60 334,4) MSEK, och utlåningen till 23 298,1 
(20 311,9)  MSEK, vilket ger en relation mellan utlå-
ning och inlåning på 35,8 (33,7) procent. Den största 
ökningen av utlåningen återfinns inom portföljbelåning 
och beror på kundtillväxt och en positiv börsutveckling. 

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av 
december till 3 931,6 (3 704,0) MSEK. Spärrade medel 
uppgår till 579 (319) MSEK varav 176 (150) är nyttjade. 
De räntebärande placeringar som redovisas till verkligt 
värde uppgår till 19 772,0 (15 683,3) MSEK. Utöver de 
placeringar har Nordnet även räntebärande placering-
ar som ska hållas till förfall och därmed värderas till 
upplupet anskaffningsvärde till ett belopp om 21 316,1 
(22 421,9). 

Nordnets likviditet placeras i huvudsak i säkerställda 
obligationer, statspapper, Sveriges Riksbank, Danmarks 
Nationalbank samt i det nordiska banksystemet. 
Merparten av placeringarna har en kort återstående 
löptid. 

Koncernens kapitalsituation är också fortsatt stark och 
eget kapital uppgick till 4 897,0 (4 211,7) MSEK. Kon-
cernens emitterade obligationer (AT1) om 500 MSEK 
har evig löptid, med första möjliga inlösen efter fem år, 
kvartal ett 2024, och löper med en ränta om tremåna-
ders Stibor +6,75 procent. Obligationerna är noterade 
på Nasdaq Stockholm. För mer information se koncer-
nens specifikation över eget kapital på sidan 16. 

Finansiell ställning Q1 21 Q4 20 Q3 20 Q2 20 Q1 20 Q4 19 Q3 19 Q2 19

Eget kapital, MSEK 4 897,0 4 211,7 3 880,7 3 596,8 2 615,1 3 057,8 3 013,8 2 940,8

Eget kapital exklusive primärkapitaltill-
skottinstrument

4 405,5 3 721,7 3 389,3 3 105,3 2 123,6 2 566,4 2 522,4 2 451,0

Kapitalbas1 3 102,1 2 951,6 2 389,4 2 128,0 2 118,8 1 990,6 1 913,5 1 749,5

Kärnprimärkapitalrelation1 18,2% 18,1% 15,0% 13,7% 14,1% 14,8% 14,6% 13,0%

Total kapitalrelation1 21,7% 21,8% 19,0% 18,0% 18,5% 19,7% 19,7% 18,3%

Bruttosoliditetsgrad1 4,04% 4,02% 3,30% 2,95% 2,56% 3,82% 3,67% 3,59%

Utlåning/inlåning 36% 34% 32% 28% 24% 36% 35% 35%

Inlåning/sparkapital 10% 11% 13% 15% 19% 11% 12% 13%

10,2

7,2

8,4

7,1

6,1

1,1
0,6

0,3%

0,5%

0,1%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Fast

13,4%

11,7%

17,3%
20,2%

17,4%
15,0%

Rörlig (FRN)

Förfallostruktur (SEK miljarder) 31 mars 2021

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

11,3%

9,2%

0,7% 1,2%
0,1% 0,5%

1,0%
0,9%

0,7%

0,5%
0,4%

0,5%

10,2

7,2

8,4

7,1

6,1

1,1
0,6

10,8% 15,7%
13,5%

11,2%

2,2%
1,6%

4,0%
5,2% 3,4%

3,9%

Institut och företag

Säkerställda obligationer

Regionala eller lokala myndigheter

Stater och centralbanker

Multilaterala utvecklingsbanker

1 Avser konsoliderad situation
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För den konsoliderade situationen där Nordnet AB 
(publ) är moderbolag, uppgick kapitalbasen till 3 102,1 
(2 951,6) MSEK och totalt riskexponeringsbelopp 
uppgår till 14 300,4 (13 518,2) MSEK. Kapitalrelationen 
uppgick vid utgången av perioden till 21,7 procent jäm-
fört med 21,8 procent den 31 december 2020. För mer 
information, se not 8. 

Status finansiella mål
(31 mars 2020)
Avseende de finansiella mål som Nordnet har fastställt 
på medellång sikt, är status den 31 mars 2021 följande:

• Årlig kundtillväxt uppgår de senaste tolv månader-
na till 39 procent (26)

• Genomsnittligt sparkapital per kund uppgår till  
425 500 SEK (402 900)

• Justerade rörelseintäkter i förhållande till sparka-
pital uppgår de senaste tolv månaderna till 0,64 
procent (0,51)

• Justerade rörelsekostnader uppgår de senaste tolv 
månaderna till 1 085,1 MSEK (1 095,4)

Läs mer om de finansiella målen på sid 3.

Kassaflöde
Januari-mars 2021
(Januari-mars 2020)

Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkas 
positivt under perioden av ökad likviditet på kund- 
depåer om 1 772,9 (16 216,3) MSEK men påverkades 
negativt av ökad utlåning om -2 751,2 (+209,5) MSEK. 
Investeringsverksamheten har ett negativt kassaflöde 
under året till följd av ökade investeringar i obligationer 
och andra räntebärande värdepapper om -1 228,0  

(-17 026,9) MSEK.

Moderbolaget
Januari - mars 2021
(Januari - mars 2020)
Nordnet AB (publ) är ett holdingbolag och bedriver 
ingen verksamhet utöver rollen som ägare av Nordnet 
Bank AB och Nordnet Pensionsförsäkring AB samt 
koncernens övriga bolag. Rörelseintäkterna för 
januari-mars 2021 uppgick till 4,5 (3,4) MSEK och 
avser koncerninterna administrativa tjänster. 

Resultatet från finansiella investeringar uppgår till -0,3 
(-0,4) MSEK. Moderbolagets resultat efter finansiella 
poster för perioden januari-mars 2021 uppgick till 0,8 
(-1,6) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 
286,2 (112,2 per 31 december 2020) MSEK och eget 
kapital uppgick till 2 362,1 (2 370,0) MSEK. 

Väsentliga risker och osäkerhets- 
faktorer
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 2020, not 7. 

Osäkerheten kring de ekonomiska konsekvenserna till 
följd av coronapandemin kan påverka risken i Nordnet. 
Vad gäller portföljbelåning är det framför allt hög vola-
tilitet och då speciellt kraftiga börsnedgångar som kan 
påverka negativt. Nordnet har dock hanterat kreditris-
kerna väl och har inte sett någon ökning av kreditförlus-
ter inom detta område. Inte heller inom bolån har någon 
ökning av kreditförluster noterats, och endast ett fåtal 
kunder har begärt anstånd med amortering i enlighet 
med det tillfälliga undantag som meddelats av Finan-
sinspektionen. Den primära risken för högre kreditför-
luster bedöms föreligga inom privatlån, d.v.s. lån utan 
säkerhet, och då som en effekt av ökad arbetslöshet 
som skulle kunna få en negativ inverkan på låntagarnas 
betalningsförmåga. Nordnet har dock inte noterat nå-

gon förändrad betalningsförmåga hos bolagets kunder.
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Granskning från Finansinspektionen
I slutet av mars meddelades att Finansinspektionen 
har beslutat genomföra en undersökning mot Nordnet 
avseende intern styrning och kontroll i förhållande till 
blankningsförordningen. Bakgrunden till undersökning-
en är blankningstransaktioner som genomfördes av 
kunder till Nordnet i Moment Group AB i februari 2021. 
Med anledning av blankningstransaktionerna i Moment 
Group vill Finansinspektionen granska Nordnets interna 
rutiner och processer för blankning samt tillämpningen 
av dessa. Undersökningen kommer att inledas med in-
hämtande av material, följt av ett möte mellan Finansin-
spektionen och Nordnet för att komplettera undersök-

ningen. Granskningen pågår, och utfallet är inte känt.

Övriga bolagshändelser
Aktien
Nordnet AB (publ) noterades den 25 november 2020 
på Nasdaq Stockholm large cap-lista under kortnamnet  
SAVE. Per den 31 mars 2021 stängde kursen på 141,00 
kronor, vilket är en uppgång om 9,2 % sedan årsskiftet.

Årsstämma
Styrelsen föreslår att årsstämman den 29 april 2021 
beslutar om en utdelning på 1,51 kronor per aktie, vilket 
är i linje med Finansinspektionens rekommendation att 
banker ska vara restriktiva beträffande utdelning fram 
till den 30 september 2021. Vidare föreslås nyval av 
Charlotta Nilsson som styrelseledamot. Christopher 
Ekdahl har avböjt omval. 

Återköp av egna aktier
Befintligt bemyndigande beslutades av den extra 
bolagsstämma som hölls den 24 november 2020. Be-
myndigandet gäller intill årsstämman den 29 april 2021. 
Styrelsen har lämnat som förslag inför årsstämman att 
nytt bemyndigande lämnas.

Bemyndigande avser rätt för styrelsen att besluta om 

att förvärva högst så många egna aktier att bolaget vid 
var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst 10% 
av samtliga aktier i Nordnet. Inga aktier har återköpts 
under 2021 och inga egna aktier innehas per den 31 
mars 2021.

Medarbetare 
Antalet heltidstjänster uppgick per den 31 mars 2021 till 
610 (571 den 31 december 2020). I antalet heltidstjäns-
ter inkluderas visstidsanställda, men ej föräldraledig 
eller tjänstledig personal. Medeltalet anställda upp-
gick under perioden januari-mars till 623 (527 under 
perioden januari-december 2020). I antalet anställda 
inkluderas utöver antalet heltidstjänster, även föräldra-
ledig och tjänstledig personal. 

Närståendetransaktioner
E. Öhman J:or AB med dotterbolag (”Öhmangruppen”)
är närstående till Nordnet AB (publ). Öhmangruppens 
ägare som sinsemellan har familjerelationer, innehar
även ett direkt ägande i Nordnet AB (publ). Nordnet 
Bank AB och Nordnet Pensionsförsäkring AB ingår 
regelbundet affärsrelationer med Öhmangruppen på 
samma sätt som med andra finansiella aktörer. För 
vidare information, se not 6 i årsredovisningen för 2020.

Händelser efter 31 mars 2021
Den 19 april 2021 offentliggjorde Nordnet att resultat 
för första kvartalet 2021 väsentligt överstiger markna-
dens förväntningar. Snittet av analytikernas prognoser 
för rörelseresultat uppgick till 566 miljoner kronor, och 
rapporterat resultat för Nordnet beräknades preliminärt 
uppgå till 830 miljoner kronor. 

Kommande rapporthändelser

Delårsrapport januari-juni 23 juli 2021

Delårsrapport januari-september 29 oktober 2021

Bokslutskommuniké 3 februari 2022

MSEK Q1 21 Q4 20 Q3 20 Q2 20 Q1 20 Q4 19 Q3 19 Q2 19

Netfonds förvärv -19 -2 -8

Avräkning moms -9 -11 -30

Kostnader relaterade till börsintroduktionen -99 -10

Totalt - -99 -19 -11 - -49 -2 -8

Jämförelsestörande poster
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Finansiella rapporter.
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Finansiella rapporter.
Finansiella rapporter

Koncernens resultaträkning
          3 mån 3 mån 3 mån 12 mån

MSEK Not jan-mar 2021 jan-mar 2020 okt-dec 2020 jan-dec 2020

Provisionsintäkter 2 1 165,7 628,01 772,2 2 609,3

Provisionskostnader 2 -238,8 -134,6 -176,7 -588,7

Ränteintäkter 3 210,7 191,6 200,2 787,1

Räntekostnader 3 -42,7 -44,6 -51,9 -183,6

Nettoresultat av finansiella transaktioner -0,1 -7,51 -4,3 -14,2

Övriga rörelseintäkter 18,8 11,3 27,7 68,7

Summa rörelseintäkter 1 113,6 644,2 767,1 2 678,7

Allmänna administrationskostnader -228,9 -210,2 -324,6 -991,7

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar 

-39,6 -38,5 -41,1 -158,1

Övriga rörelsekostnader -11,4 -10,2 -20,5 -43,6

Summa kostnader före kreditförluster -279,9 -258,9 -386,3 -1 193,4

Resultat före kreditförluster 833,7 385,3 380,9 1 485,3

Kreditförluster, netto 4 -4,1 -18,2 -7,1 -38,7

Rörelseresultat 829,6 367,1 373,8 1 446,6

Skatt på periodens resultat -163,7 -65,7 -81,8 -273,9

Periodens resultat 2 665,9 301,3 292,0 1 172,7

Resultat per aktie före utspädning, SEK 9 2,63 1,17 1,13 4,55

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 9 2,62 1,17 1,13 4,55

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 9 250 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 9 250 721 982 250 000 000 250 000 000 250 000 000

1 Nordnet har under 2020 ändrat klassificeringen av valutaväxlingsintäkter genererade från kunders handel i värdepapper från nettoresultat av 
finansiella transaktioner till provisionsintäkter. För vidare information se not 2.
2 Hela resultatet tillfaller moderbolagets aktieägare.

Koncernens rapport över totalresultat
3 mån 3 mån 3 mån 12 mån

MSEK jan-mar 2021 jan-mar 2020 okt-dec 2020 jan-dec 2020

Periodens resultat 665,9 301,3 292,0 1 172,7

Poster som skall återföras till resultatet

Värdeförändringar av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
övrigt totalresultat

-1,7 -28,5 11,4 31,1

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

0,3 6,1 -2,4 -6,7

Omräkning av utländsk verksamhet 31,4 -30,5 -8,9 -49,5

Skatt på omräkning av utländsk verksamhet -2,1 -4,6 7,7 0,8

Övrigt totalresultat efter skatt 27,9 -57,5 7,8 -24,2

Totalresultat efter skatt 2 693,8 243,9 299,9 1 148,5
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Koncernens balansräkning

MSEK Not 2021-03-31 2020-12-31

Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 3 279,8  3 100,5

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm 28 199,1  30 279,6

Utlåning till kreditinstitut 651,8  603,5

Utlåning till allmänheten 4 23 298,1  20 311,9

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 5 643,2  2 336,4

Aktier och andelar 10,6  7,3

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken 119 645,3  102 691,3

Immateriella anläggningstillgångar 902,1  866,8

Materiella anläggningstillgångar 278,1  272,9

Uppskjutna skattefordringar 0,7  0,6

Aktuella skattefordringar 1,5  12,2

Övriga tillgångar 3 982,1  7 228,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 302,5  281,4

Summa tillgångar 186 194,9  167 993,1

Skulder

In- och upplåning från allmänheten 55 446,8  52 552,8

Skulder där kunden bär placeringsrisken 119 647,5  102 693,3

Övriga skulder 5 366,7  7 976,4

Aktuella skatteskulder 510,0  200,0

Uppskjutna skatteskulder 75,6  73,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 251,3  285,7

Summa skulder 181 297,9  163 781,4

Eget kapital

Aktiekapital 1,2 1,2

Primärkapital 500,0 500,0

Övrigt tillskjutet kapital 7 112,4 7 112,4

Andra reserver -72,5 -100,4

Intjänade vinstmedel inklusive periodens resultat -2 644,1 -3 301,5

Totalt eget kapital 4 897,0  4 211,7

Summa skulder och eget kapital 186 194,9  167 993,1

Finansiella rapporter
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Finansiella rapporter

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Koncernen MSEK
Aktie- 

kapital
Primär-
kapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital
Andra  

reserver

Intjänade  
vinstmedel 

inklusive peri-
odens resultat

Totalt  
eget  

kapital

Ingående eget kapital den 1 januari 2021 1,2 500,0 7 112,4 -100,4 -3 301,5 4 211,7

Resultat efter skatt som redovisas över 
resultaträkningen

 -  -  -  - 665,9 665,9

Övrigt totalresultat efter skatt  -  -  -  27,9 - 27,9

Totalresultat  -  -  -  27,9 665,9 693,8

Transaktioner redovisade direkt i eget kapital

Ränta primärkapital  -  -  -  - -8,5 -8,5

Summa transaktioner redovisade direkt i eget 
kapital

 -  -  -  - -8,5 -8,5

Summa eget kapital den 31 mars 2021 1,2 500,0 7 112,4 -72,5 -2 644,1 4 897,0

Koncernen MSEK
Aktie- 

kapital
Primär-
kapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital
Andra  

reserver

Intjänade  
vinstmedel 

inklusive årets 
resultat

Totalt  
eget  

kapital

Ingående eget kapital den 1 januari 2020 1,0 500,0 7 071,2 -76,1 -4 438,3 3 057,8

Resultat efter skatt som redovisas över 
resultaträkningen

- - - - 1 172,7 1 172,7

Övrigt totalresultat efter skatt - - - -24,3 - -24,3

Totalresultat - - - -24,3 1 172,7 1 148,5

Transaktioner redovisade direkt i eget kapital

Emission av teckningsoptioner - - 43,1 - - 43,1

Transaktionskostnader teckningsoptioner - - -1,9 - - -1,9

Fondemission 0,2 - - - -0,2 0,0

Ränta primärkapital - - - - -35,8 -35,8

Summa transaktioner redovisade direkt i eget 
kapital

0,2 - 41,2 - -36,0 5,4

Summa eget kapital den 31 december 2020 1,2 500,0 7 112,4 -100,4 -3 301,5 4 211,7

Koncernen MSEK
Aktie- 

kapital
Primär-
kapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital
Andra  

reserver

Intjänade  
vinstmedel 

inklusive peri-
odens resultat

Totalt  
eget  

kapital

Ingående eget kapital den 1 januari 2020 1,0 500,0 7 071,2 -76,1 -4 438,3 3 057,8

Resultat efter skatt som redovisas över 
resultaträkningen

- - - - 301,3 301,3

Övrigt totalresultat efter skatt - - - -57,5 - -57,5

Totalresultat - - - -57,5 301,3 243,8

Transaktioner redovisade direkt i eget kapital

Ränta primärkapital - - - - -8,5 -8,5

Summa transaktioner redovisade direkt i eget 
kapital

- - - - -8,5 -8,5

Summa eget kapital den 31 mars 2020 1,0 500,0 7 071,2 -133,6 -4 145,6 3 293,2
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Koncernens kassaflöde
3 mån 3 mån 3 mån 12 mån

MSEK jan-mar 2021 jan-mar 2020 okt-dec 2020 jan-dec 2020

Den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av  
rörelsekapital

918,8 409,9 638,0 1 553,6

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 569,8 19 905,0 393,8 10 345,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 488,6 20 314,9 1 031,8 11 898,5

Investeringsverksamheten

Förvärv och avyttringar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -47,6 -17,8 -31,9 -102,2

Investeringar i värdepapper -3 793,1 -19 187,6 -4 039,4 -20 515,3

Avyttring av värdepapper 2 565,1 2 160,7 4 617,1 11 518,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 275,6 -17 044,7 545,8 -9 099,1

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2,2 -8,3 48,01 22,2

Periodens kassaflöde 210,8 3 261,8 1 625,6 2 821,6

Likvida medel vid periodens början 3 704,0 914,7 2 082,4 914,7

Kursdifferens i likvida medel 16,8 -20,4 -4,0 -32,3

Likvida medel vid periodens slut2 3 931,6 4 156,2 3 704,0 3 704,0

varav tillgodohavande hos centralbanker 3 279,8 3 667,2 3 100,5 3 100,5

varav utlåning till kreditinstitut 651,8 489,0 603,5 603,5

1 41,2 MSEK avser emission av teckningsoptioner.

2 I beloppet ingår spärrade medel om 579 (319) MSEK.

Finansiella rapporter
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Finansiella rapporter

Moderbolagets resultaträkning
3 mån 3 mån 3 mån 12 mån

MSEK jan-mar 2021 jan-mar 2020 okt-dec 2020 jan-dec 2020

Nettoomsättning 4,5 3,4 4,5 21,6

Summa rörelseintäkter 4,5 3,4 4,5 21,6

Övriga externa kostnader 0,5 -1,5 -63,7 -85,6

Personalkostnader -3,4 -2,8 -3,6 -12,7

Övriga rörelsekostnader -0,5 -0,4 -7,2 -8,2

Rörelseresultat 1,1 -1,2 -70,1 -85,0

Resultat från finansiella investeringar:

Resultat från andelar i koncernföretag  -  -  296,0 296,0

Räntekostnader och liknande kostnader -0,3 -0,4 -1,2 -1,9

Resultat från finansiella investeringar -0,3 -0,4 294,8 294,1

Resultat efter finansiella poster 0,8 -1,6 224,7 209,0

Skatt på periodens resultat -0,2 0,0 -4,3 -2,5

Periodens resultat 0,6 -1,6 220,4 206,5

Poster som ska återföras till resultatet  -  - -  -

Övrigt totalresultat efter skatt  -  - -  -

Totalresultat efter skatt 0,6 -1,6 220,4 206,5

Moderbolagets balansräkning

MSEK 2021-03-31 2020-12-31

Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 1 989,1 1 989,1

Omsättningstillgångar 111,2 351,0

Kassa och bank 286,2 112,2

Summa tillgångar 2 386,5 2 452,3

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital 1,2 1,2

Fritt eget kapital 2 360,9 2 368,8

Kortfristiga skulder 24,4 82,3

Summa skulder och eget kapital 2 386,5 2 452,3
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Noter.
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 2020 not 5, avsnittet ”Tillämpade redovis-
ningsprinciper”. Tillämpade redovisningsprinciper och 
beräkningsgrunder är oförändrade jämfört med årsre-
dovisningen 2020, med undantag för nedanstående 
ändringar.

Nya och ändrade standarder från 1 januari 2021

Ändringar i IFRS 9, IAS 39 och IFRS 7:  
Referensräntereformen

I augusti 2020 utfärdades ändringar av IFRS 9, IAS 39, 
IFRS 7, IFRS 4 och IFRS 16 till följd av referensränte-
reformen – Fas 2. Ändringarna antogs av EU i januari 
2021 och ska tillämpas från 1 januari 2021 med tillåten 
förtidstillämpning. Ändringarna avser redovisningsfrå-
gor som uppstår när finansiella instrument som refere-
rar till en IBOR ränta övergår till en alternativ referens-
ränta. De nya reglerna innehåller en praktisk lösning för 
de modifieringar som krävs av referensräntereformen, 
vilka ska hanteras som förändringar av rörlig ränta.

Sveriges Riksbanken har sedan januari 2021 startat 
en testperiod på (minst) 6 månader där Riksbanken 
publicerar en preliminär SWESTR (Swedish krona 
Short Term Rate) varje bankdag. En kvalitetssäkrad och 
officiella referensräntan kommer att börja publiceras 
efter den avslutade testperioden.  

Inom Nordnet pågår en översyn av hur övergången till 
nya referensräntor ska hanteras. Översynen fokuseras 
på likviditetsportföljen då inga produkter är kopplade 
till referensräntor, förutom Nordnets obligation som är 

noterad på Nasdaq som löper med STIBOR-ränta. Frå-
gorna rör dels praktiska aspekter i system men också 
risk- och avkastningsfrågor kopplat till själva övergång-
en för placeringar som tidigare har varit kvoterade till en 
referensränta och sen övergår till en annan.
Ändringarna i IFRS 7 och IFRS 9 har inte haft någon 
väsentlig påverkan på Nordnets finansiella rapporter. Vi 
fortsätter att utvärdera IBOR reformens påverkan.

Standarder som träder i kraft 2022 och framåt

IFRS 17 Insurance contracts och  
IFRS 4 Försäkringsavtal

Standarden ska ersätta IFRS 4 Försäkringsavtal och 
syftar till att skapa en enhetlig metod för redovisning av 
alla typer av försäkringsavtal, en högre grad av trans-
parens över försäkringsföretagens intjäning och ökad 
jämförbarhet mellan företag och länder. I juni 2020 
beslutade International Accounting Standards Board 
(IASB) om ändringar av försäkringsstandarden IFRS 17 
Insurance contracts och IFRS 4 Försäkringsavtal. 

Syftet med ändringarna är att minska kostnaderna för 
tillämpningen av IFRS 17 genom att införa vissa för-
enklingar av kraven i standarden och göra det enklare 
för företag att förklara sina resultat när de tillämpar 
standarden. Syftet är också att förenkla övergången för 
företagen till att börja tillämpa standarden genom att 
flytta fram den obligatoriska tillämpningen med två år 
från 2021 till 2023.

Noter
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Noter

Not 2 Provisionsnetto

3 mån 3 mån 3 mån 12 mån

MSEK jan-mar 2021 jan-mar 2020 okt-dec 2020 jan-dec 2020

Provisionsintäkter 

Provisionsintäkter - transaktionsrelaterade 1 737,4 421,1 479,6 1 682,8

Provisionsintäkter - ej transaktionsrelaterade 2 138,3 94,6 131,5 414,7

Valutaintäkter 290,0 112,3 161,2 511,8

Summa provisionsintäkter 1 165,7 628,0 3 772,2 2 609,3

Provisionskostnader

Provisionskostnader - transaktionsrelaterade -192,0 -109,0 -133,9 -473,9

Provisionskostnader - ej transaktionsrelaterade -46,8 -25,6 -42,8 -114,8

Summa provisionskostnader -238,8 -134,6 -176,7 -588,7

Provisionsnetto 926,9 493,4 595,5 2 020,7

1 Avser courtageintäkter

2 Avser primärt provisionsintäkter från fondsparande

3 Nordnet har under  2020 ändrat klassificeringen av valutaväxlingsintäkter genererade från kunders handel i värdepapper från nettoresultat av 

finansiella transaktioner till provisionsintäkter. För första kvartalet har intäkter om 112,3 MSEK flyttas från Nettoresultat av finansiella transaktioner till 

Provisionsintäkter.

Not 3 Räntenetto

3 mån 3 mån 3 mån 12 mån

MSEK jan-mar 2021 jan-mar 2020 okt-dec 2020 jan-dec 2020

Ränteintäkter

Utlåning till kreditinstitut 30,1 26,2 31,8 119,1

Räntebärande värdepapper 15,0 34,3 16,5 113,5

Utlåning till allmänheten 162,6 128,9 149,5 546,1

Övriga ränteintäkter 3,0 2,2 2,4 8,4

Summa ränteintäkter 210,7 191,6 200,2 787,1

Räntekostnader

Skulder till kreditinstitut -4,9 -1,5 -1,1 -8,3

Räntebärande värdepapper -13,1 -20,6 -16,7 -72,7

In- och utlåning från allmänheten -0,1 -2,6 -0,2 -5,4

Övriga räntekostnader -24,6 -19,9 -33,9 -97,2

Summa räntekostnader -42,7 -44,6 -51,9 -183,6

Räntenetto 168,0 147,0 148,3 603,6
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Noter

Kreditförlustreserv 2020-12-31 Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Totalt

Upplupet anskaffningsvärde 18 245,9 2 057,5 113,5 20 416,9

Reservering för kreditförluster -21,9 -21,3 -61,8 -105,0

Total utlåning till allmänheten 18 224,0 2 036,2 51,7 20 311,9

Kreditförlustreserv 2021-03-31 Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Totalt

Upplupet anskaffningsvärde 21 097,4 2 174,1 128,1 23 399,6

Reservering för kreditförluster -20,7 -16,0 -64,8 -101,5

Total utlåning till allmänheten 21 076,7 2 158,1 63,3 23 298,1

Not 4 Utlåning till allmänheten 
Den totala utlåningen uppgår till 23 298 
(20 312 per 31 december 2020) MSEK. Per den 31 
mars avser 1 165,9 (640,4) MSEK av utlåningen till 
allmänheten,  så kallade kontokrediter som i sin helhet 
täcks av pantsatta likvida medel på kapitalförsäkringar 
och investeringssparkonton (ISK), utlåningsräntan på 
krediten motsvaras av inlåningsräntan på de pantsatta 
likvida medlen. 

Utlåning till allmänheten redovisas efter avdrag för kon-
staterade och förväntade kreditförluster. Vid periodens 
utgång uppgick den totala reserveringen för förvän-
tade kreditförluster till 101,5 (105,0) MSEK, inklusive 
en manuell expertreservering om 2,0 (2,0) MSEK med 
hänsyn till den osäkerhet som råder med anledning av 
coronaviruset. Kreditförlustreserveringarna är fördelan-
de på Privatlån 77,1 (81,8) MSEK och portföljbelåning 
24,4 (23,2) MSEK.

Nordnet redovisar reserver för kreditförluster på 
finansiella tillgångar som värderas till upplupet an-
skaffningsvärde. För samtliga kreditprodukter har 
Nordnet utvecklat statistiska modeller som består av en 
kombination av historisk, aktuell, framåtblickande och 
makroekonomisk data samt av Nordnet bedömda rele-
vanta benchmarks såväl som extern data från flertalet 
källor för att kunna mäta kreditrisken och bedöma den 
potentiella risken för fallissemang. Mätning av kreditex-
ponering och beräkning av förväntade kreditförluster är 
komplex och inkluderar användandet av modeller som 

bygger på sannolikheten för fallissemang, exponering 
vid fallissemang och förlust vid fallissemang. 

På grund av rådande osäkerhet kring den pågående 
pandemin, det ekonomiska läget och kunders framtida 
återbetalningsförmåga, har Nordnet valt att behålla den 
justerade viktningen, som genomfördes under första 
kvartalet 2020 för beräkning av kreditförlustreserver 
för privatlån och portföljbelåning. Prognosen för de tre 
scenarierna -  medel, positiv och negativ baseras på 
olika antaganden om framtida arbetslöshet och ekono-
misk återhämtning. 

Vikter scenarier för privatlån och portföljbelåning:

Scenario Vikt

Före mars 2020 Positiv 25 %

Medel 50%

Negativ 25%

Sedan mars 2020 Positiv 10%

Medel 20%

Negativ 70%

Även modellen för bolån har beräknats med stressade 
scenarier, men då effekten av det är mycket låg har inte 
viktningen av scenarierna justerats. Reserveringsbeho-
vet för bolån beräknas med följande vikter för scenarier: 
positiv 25 %, medel 50 % och negativ 25 %. 

För privatlån och portföljbelåning har de framtidsbase-
rade scenarierna justerats, till högre viktning mot ett ne-
gativt scenario. Effekten av den justerade viktningen för 

Utlåning, MSEK 2021-03-31 2020-12-31 förändring %

Bolån 7 024,2 6 493,2 8,2%

Portföljbelåning 12 265,6 9 822,8 24,9%

Privatlån 4 008,3 3 995,9 0,3%

Total utlåning till allmänheten 23 298,1 20 311,9 14,7%

varav krediter som täcks av pantsatta likvida medel 1 165,9 640,4 82,1%
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privatlån och portföljbelåning ger en ökad mängd lån 
i stadie 2. Detta innebär att generella risknivån stiger, 
även om vi inte ser någon ökning på sena betalare på  
individnivå. 

Utöver den tidigare bedömningen om ändrad sanno-
likhet har Nordnet sett små reella effekter avseende 
kreditförluster och reserveringar med anledning av 
coronapandemin. 

Nordnet har erbjudit tillfällig amorteringsfrihet avseen-
de bolån i enlighet med av Finansinspektionen med-
delande möjligheterna till undantag av amorteringskrav 
med anledning av coronapandemin. Det är endast ett 
fåtal av Nordnets kunder som har ansökt om tillfällig 
amorteringsfrihet, vilket innebär att reserveringarna för 
bolån inte har påverkats. Den genomsnittliga belå-
ningsgraden avseende bolån uppgick per 2021-03-31 
till 41,7 (41,1) %. Nordnet erbjuder bolån med en högsta 
belåningsgrad på 60%.  Under första kvartalet ökade 
bostadspriserna i hela landet. 

Nordnet ser i dagsläget inte att coronapandemin skulle 
ge ökade kreditförluster framåt.

Noter
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Jan-mar 2021

MSEK Sverige Norge Danmark Finland Koncernen

Provisionsnetto 233,9 195,5 270,1 227,4 926,9

Räntenetto 107,7 39,9 16,4 4,0 168,0

Nettoresultat av finansiella transaktioner -0,4 1,0 -0,3 -0,3 -0,1

Övriga rörelseintäkter 7,2 1,4 4,5 5,7 18,8

Summa rörelseintäkter 348,4 237,7 290,7 236,8 1 113,6

Totala rörelsekostnader -108,1 -62,0 -53,6 -56,1 -279,9

Summa kostnader före kreditförluster -108,1 -62,0 -53,6 -56,1 -279,9

Resultat före kreditförluster 240,2 175,7 237,0 180,7 833,7

Kreditförluster, netto -3,0 -0,8 -0,2 -0,1 -4,1

Rörelseresultat 237,2 174,9 236,8 180,6 829,6

Jan-dec 2020

MSEK Sverige Norge Danmark Finland Koncernen

Provisionsnetto 653,4 383,0 539,5 444,9 2 020,7

Räntenetto 423,6 142,2 31,7 6,1 603,6

Nettoresultat av finansiella transaktioner -0,3 -4,8 -5,0 -4,1 -14,2

Övriga rörelseintäkter 30,0 -0,1 11,0 27,8 68,7

Summa rörelseintäkter 1 106,7 520,3 577,1 474,6 2 678,7

Totala rörelsekostnader -473,2 -259,8 -220,7 -239,7 -1 193,4

Summa kostnader före kreditförluster -473,2 -259,8 -220,7 -239,7 -1 193,4

Resultat före kreditförluster 633,5 260,5 356,4 234,8 1 485,3

Kreditförluster, netto -38,8 -0,1 -0,1 0,2 -38,7

Rörelseresultat 594,8 260,5 356,3 235,0 1 446,6

Not 5 Koncernen - segment

Jan-mar 2020

MSEK Sverige Norge Danmark Finland Koncernen

Provisionsnetto 173,1 84,4 121,7 114,2 493,5

Räntenetto 99,0 42,1 2,8 3,1 147,0

Nettoresultat av finansiella transaktioner -0,6 -3,7 -1,2 -2,0 -7,5

Övriga rörelseintäkter 4,9 1,3 0,9 4,2 11,3

Summa rörelseintäkter 276,5 124,1 124,1 119,5 644,2

Totala rörelsekostnader -110,5 -55,8 -44,3 -48,3 -258,9

Summa kostnader före kreditförluster -110,5 -55,8 -44,3 -48,3 -258,9

Resultat före kreditförluster 166,0 68,3 79,8 71,3 385,3

Kreditförluster, netto -15,5 -1,1 -1,1 -0,5 -18,2

Rörelseresultat 150,4 67,2 78,7 70,7 367,1
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Noter

Not 6 Koncernen - finansiella instrument
Kategorisering av finansiella instrument

2021-03-31
Verkligt värde via 
resultaträkningen

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  3 279,8  -  -  -  -  3 279,8

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm  20 636,41  -  -  7 562,7  -  28 199,1

Utlåning till kreditinstitut  651,8  -  -  -  -  651,8

Utlåning till allmänheten  23 298,1  -  -  -  -  23 298,1

Obligationer och andra räntebärande värde-
papper

 679,7  -  -  4 963,5  -  5 643,2

Aktier och andelar, noterade  -  10,0  -  -  -  10,0

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

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken2  2 342,6  -  110 056,9  7 245,8  -  119 645,3

Övriga tillgångar  3 982,1  -  -  -  1,5  3 983,6

Upplupna intäkter  302,5  -  -  -  -  302,5

Summa tillgångar  55 173,0  10,6  110 056,9  19 772,0  1,5  185 014,0

Skulder

In- och upplåning från allmänheten  55 446,8  -  -  -  -  55 446,8

Skulder där kunden bär placeringsrisken  -  -  119 647,5  -  -  119 647,5

Övriga skulder  5 366,7  -  -  -  585,6  5 952,3

Upplupna kostnader  251,3  -  -  -  -  251,3

Summa skulder  61 064,8  -  119 647,5  -  585,6  181 297,9

1 Marknadsvärdet uppgår till 20 715,6 MSEK
2 7 245,8 MSEK avser återinvesteringar i obligationer och 2 342,6 MSEK avser likvida medel.

2020-12-31
Verkligt värde via  
resultaträkningen

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  3 100,5  -  -  -  -  3 100,5

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm  20 935,01  -  -  9 344,6  -  30 279,6

Utlåning till kreditinstitut  603,5  -  -  -  -  603,5

Utlåning till allmänheten  20 311,9  -  -  -  -  20 311,9

Obligationer och andra räntebärande  
värdepapper

 1 487,2  -  -  849,2  -  2 336,4

Aktier och andelar, noterade  -  6,6  -  -  -  6,6

Aktier och andelar, onoterade  -  0,7  -  -  -  0,7

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken2  2 292,2  -  94 909,6  5 489,5  -  102 691,3

Övriga tillgångar  7 228,7  -  -  -  12,2  7 240,9

Upplupna intäkter  281,4  -  -  -  -  281,4

Summa tillgångar 56 240,3 7,3 94 909,6 15 683,3 12,2  166 852,7

Skulder

In- och upplåning från allmänheten  52 552,8  -  -  -  -  52 552,8

Skulder där kunden bär placeringsrisken  -  -  102 693,3  -  -  102 693,3

Övriga skulder  7 976,4  -  -  -  273,2  8 249,6

Upplupna kostnader  285,7  -  -  -  -  285,7

Summa skulder  60 814,8  -  102 693,3  -  273,2  163 781,4

1 Marknadsvärdet uppgår till 21 013,3 MSEK
2  5 489,5 MSEK avser återinvesteringar i obligationer och 2 292,2 MSEK avser likvida medel.
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Noter

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 
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.

Forts. Not 6 Koncernen - finansiella instrument
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Finansiella instrument redovisade till verkligt värde
2021-03-31

MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm 7 562,7  -  -  7 562,7

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 4 963,5  -  -  4 963,5

Aktier och andelar ¹ 10,0  -  0,6  10,6

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken 117 786,2  528,6  1 330,5  119 645,3

Delsumma 130 322,4  528,6  1 331,1  132 182,1

Finansiella tillgångar där verkligt värde lämnas i upplysningssyfte

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker  3 279,8  -  -  3 279,8

Utlåning till kreditinstitut  - 651,8  -  651,8

Utlåning till allmänheten  -  23 298,1  -  23 298,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm  -  20 715,2  -  20 715,2

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  -  682,4  -  682,4

Övriga tillgångar  3 982,1  -  -  3 982,1

Upplupna intäkter  302,5  -  -  302,5

Delsumma  7 564,4  45 347,5  -  52 911,9

Summa  137 886,8  45 876,1  1 331,1  185 094,0

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde

Skulder där kunden bär placeringsrisken  -  119 647,5  -  119 647,5

Summa  -  119 647,5  -  119 647,5

¹ Aktier och andelar i nivå 3 avser onoterade aktier.

¹ Aktier och andelar i nivå 3 avser onoterade aktier.

2020-12-31

MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm  9 344,6  -  -  9 344,6

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  849,2  -  -  849,2

Aktier och andelar ¹  6,6  -  0,7  7,3

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken  101 377,5  487,2  826,6  102 691,3

Delsumma  111 577,9  487,2  827,3  112 892,4

Finansiella tillgångar där verkligt värde lämnas i upplysningssyfte

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker  3 100,5  -  -  3 100,5

Utlåning till kreditinstitut  -  603,5  -  603,5

Utlåning till allmänheten  -  20 311,9  -  20 311,9

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm  -  21 013,3  -  21 013,3

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  -  1 489,9  -  1 489,9

Övriga tillgångar  7 228,7  -  -  7 228,7

Upplupna intäkter  281,4  -  -  281,4

Delsumma  10 610,6  43 418,5  -  54 029,1

Summa  122 188,5  43 905,8  827,3  166 921,6

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde

Skulder där kunden bär placeringsrisken  -  102 693,3  -  102 693,3

Summa  -  102 693,3  -  102 693,3
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Forts. Not 6 Koncernen - finansiella instrument

Noter

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 beräk-
ningen av det verkliga värdet. Nivå 3 innehåller i huvud-
sak 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 flyttats under perioden 
från nivå 1 till nivå 2 uppgår till 39 MSEK och avser till 
största delen aktier och andelar om 30 MSEK samt 
derivat om 5 MSEK. Främsta orsaken till överföring-
arna från nivå 1 till nivå 2 var att instrumenten inte har 
handlats aktivt under perioden och verkligt värde nu 
har beräknats med värderingsmetoder baserade på 
observerbara marknadsdata. 

Från nivå 2 till 3 har överförts aktier och andelar om 3 
MSEK där främsta orsaken till överföringen är avsaknad 
av tillförlitliga data varför en oberoende motparts teore-
tiska värdering använts för dessa instrument.

Från nivå 3 till nivå 1 har överförts aktier och andelar 
om 7 MSEK där främsta orsaken till överföringarna var 
att instrumenten handlades aktivt under perioden och 
tillförlitliga prisnoteringar fanns tillgängliga på markna-
den. 

Från nivå 3 till nivå 2 har överförts aktier och andelar 
om 12 MSEK där främsta orsaken till överföringen är att 
instrument som tidigare saknade tillförlitliga data nu har 
kunnat värderats enligt oberoende motparts teoretiska 
värdering.
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MSEK 2021-03-31 2020-12-31

Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder  inga  inga 

Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter

Obligationer och andra räntebärande värdepapper ¹ 3 033,2  3 369,2

varav depositioner hos kreditinstitut 2 486,0 2 784,4

varav depositioner hos clearinginstitut 547,2 584,8

Eventualförpliktelser

Anvarsförbindelser  34,2  33,1

Åtaganden

Beviljade men ej utbetalda krediter2 547,6  497,3

Förvaltade medel för tredje mans räkning 

Klientmedel 106,9  127,4

Not 7 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden

¹ I beloppet ingår spärrade medel om 579 (319) MSEK som i huvudsak avser ställda säkerheter hos clearinginstitut, centralbanker och börsen.

2 I beloppet ingår beviljade, ej utbetalda bolån om 462,4 (427,0) MSEK.

I försäkringsrörelsen uppgår per balansdagen 31 mars 2021, registerförda tillgångar till 119 645 (102 691 per 31 december 2020) MSEK, för vilka 

försäkringstagarna har förmånsrätt.

  

Not 8 Information om kapitaltäckning
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.
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Forts. Not 8 Information om kapitaltäckning

Det finansiella konglomeratet

MSEK 2021-03-31 2020-12-31

Kapitalbas efter justeringar och avdrag 4 601,3 4 344,1

Kapitalkrav 3 789,1 3 680,7

Överskott 812,2 663,4

Finansiella konglomeratets kapitaltäckningsgrad 1,2 1,2

Fr.o.m. 2019-06-30 redovisas Solvens II-siffror med ett kvartals eftersläpning.

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.  
Resultatet för första kvartalet 2021 är medräknat då de 
externa revisorerna 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 
(IKLU) 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 893,8 (943,1 den 
31 december 2020) MSEK. Detta bedöms som en 
tillfredsställande kapitalsituation med hänsyn till den 
verksamhet Nordnet bedriver. Nordnets interna be-
dömning av kapitalbehovet är inte helt jämförbart med 
det uppskattade kapitalbehovet som Finansinspektio-
nen offentliggör kvartalsvis. 

Utöver vad som framgår av denna delårsrapport be-
skrivs Nordnets riskhantering och kapitaltäckning mer 
utförligt i Nordnets årsredovisning för 2020 samt på 
Nordnets hemsida, se www.nordnetab.com. 
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Forts. Not 8 Information om kapitaltäckning

MSEK 2021-03-31 2020-12-31

Kärnprimärkapital: Instrument och reserver

Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 6 691,2 6 691,2

Ej utdelade vinstmedel -3 187,2 -4 323,6

Ackumulerat annat totalresultat (och andra reserver) 150,0 164,3

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

-203,1 731,6

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 3 450,8 3 263,4

Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar

Ytterligare värdejusteringar (negativt belopp) -19,8 -15,7

Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) -828,9 -796,1

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

- -

Uppskjutna skattefordringar som uppstår till följd av temporära skillnader - -

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -848,7 -811,8

Kärnprimärkapital 2 602,1 2 451,6

Primärkapitaltillskott: instrument

Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 500,0 500,0

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

Primärkapitaltillskott 500,0 500,0

Primärkapital (primärkapital = kärnprimärkapital + primärkapitalltillskott) 3 102,1 2 951,6

Supplementärkapital - -

Totalt kapital (totalt kapital = primärkapital + supplementärkapital) 3 102,1 2 951,6

Totala riskvägda tillgångar 14 300,4 13 518,2

Kapitalrelationer och buffertar

Kärnprimärkapital (som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) 18,2% 18,1%

Primärkapital (som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) 21,7% 21,8%

Totalt kapital (som procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet) 21,7% 21,8%

Institutsspecifika buffertkrav (krav på kärnprimärkapital i enlighet med artikel 92.1 a plus krav på kapitalkonserveringsbuf-
fert och kontracyklisk kapitalbuffert, plus systemriskbuffert, plus buffert för systemviktiga institut uttryckt som en procen-
tandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)

7,1% 7,1%

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

   varav: krav på kontracyklisk kapitalbuffert 0,1% 0,1%

   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) 13,7% 13,6%

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

Den konsoliderade situationen

Uppgifter lämnas endast för de buffertkrav som trätt i kraft.
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Forts. Not 8 Information om kapitaltäckning

MSEK 2021-03-31 2020-12-31

Riskvägda exponeringsbelopp

Exponering kreditrisk enligt schablonmetoden 10 802,2 10 075,8

  varav Institutexponeringar 690,4 677,5

  varav Företagsexponeringar 821,0 617,3

  varav Hushållsexponeringar 4 071,5 3 846,3

  varav Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter 1 586,9 1 452,0

  varav Fallerande exponeringar 91,0 69,5

  varav Säkerställda obligationer 2 619,8 2 432,3

  varav Aktieexponeringar 403,0 393,9

  varav Regionala eller lokala myndigheter - 70,1

  varav Övriga exponeringar 518,7 516,8

Exponering marknadsrisk 92,9 37,2

Exponering operativ risk 3 405,3 3 405,3

Totalt riskvägda exponeringsbelopp 14 300,4 13 518,2

Kapitalkrav

Kreditrisk enligt schablonmetoden 864,2 6,0% 806,1 6,0%

Marknadsrisk 7,4 0,1% 3,0 0,0%

Operativ risk 272,4 1,9% 272,4 2,0%

Kapitalkrav Pelare 1 1 144,0 8,0% 1 081,5 8,0%

Kreditrisk i statsexponeringar 0,5 0,0% 0,5 0,0%

Koncentrationsrisk 78,7 0,6% 76,3 0,6%

Marknadsrisk exklusive ränterisk och kreditspreadrisk 5,5 0,0% 5,0 0,0%

Ränterisk 118,0 0,8% 182,4 1,3%

Kreditspreadrisk 623,5 4,4% 615,6 4,6%

Uppskattad Pelare 2-vägledning 67,6 0,5% 63,3 0,5%

Kapitalkrav Pelare 2 893,8 6,3% 943,1 7,0%

Buffertkrav 375,8 2,6% 355,3 2,6%

Totalt kapitalkrav, inkl buffertkrav 2 413,7 16,9% 2 379,9 17,6%

Konsoliderad situation

Tabellen visar kapitalkravet uttryckt både i MSEK och i procent av riskvägt exponeringsbelopp.

Bruttosoliditetsgraden beräknas som kvoten av primär-
kapital och totala exponeringar och uttrycks i procent. 
Från och med 2021-06-28 så införs ett bindande mini-
mikrav om 3,0 procent för bruttosoliditet. Utöver mini-
mikravet föreslår FI en bruttosoliditetsvägledning som 
ska uppfyllas med kärnprimärkapital för att på bästa sätt 

kunna absorbera eventuella förluster. I nuläget bedömer 
FI att vägledningen för de flesta banker kommer att upp-
gå till cirka 0,2–0,5 procent av exponeringsbeloppet för 
bruttosoliditet. Nordnet anser sig vara väl förberedda att 
hantera ett sådant krav och arbetar aktivt för att överva-
ka och hantera sin bruttosoliditetsgrad.

Bruttosoliditet

Bruttosoliditetskvot 2021-03-31

Konsoliderad situation 4,0%

Nordnet Bank AB 3,8%



32Nordnets delårsrapport januari-mars 2021

Noter

Not 9 Resultat per aktie

3 mån 3 mån 3 mån 12 mån

MSEK jan-mar 2021 jan-mar 2020 okt-dec 2020 jan-dec 2020

Resultat per aktie före och efter utspädning

Periodens resultat 665,9 301,3 292,0 1 172,7

Ränta på primärkapitaltillskott redovisade i eget kapital 1 -8,6 -8,6 -10,2 -36,3

Periodens resultat hänförigt till aktieägarna i Nordnet AB (publ)  657,3 292,7 281,8 1 136,5

Resultat per aktie före utspädning2 2,63 1,17 1,13 4,55

Resultat per aktie efter utspädning2 2,62 1,17 1,13 4,55

Genomsnittligt antal aktie före utspädning 250 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 250 721  982 250 000 000 250 000 000 250 000 000

Utestående antalet aktier före utspädning 250 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000

Utestående antalet aktier vid full utspädning 255 980  549                      250 000 000 250 000 000 250 000 000

1 varav periodiserade transaktionskostnader netto efter skatt -0,1 -0,1 -0,1 -0,5

2 Beräkningen av resultat per aktie baseras på periodens resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets ägare och på det vägda genomsnittliga 
antalet aktier utestående under perioden. Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras det genomsnittliga antalet aktier för att ta 
hänsyn till effekter av potentiellt utspädande av stamaktier. Dessa härrör under rapporterad period från utställda teckningsoptioner hänförliga till 
Nordnets aktierelaterade incitamentsprogram. 
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Styrelsens undertecknande.

Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten för perioden januari-mars 2021 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

Per Widerström
Styrelseledamot

Stockholm den 28 april 2021

Detta är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 08.00 CET.

För mer information, kontakta: 
Lars-Åke Norling, vd 
lars-ake.norling@nordnet.se 
 

Johan Tidestad, kommunikationschef  
0708 875 775, johan.tidestad@nordnet.se

Adress- och kontaktuppgifter 
Huvudkontor: Alströmergatan 39 
Postadress: Box 30099, 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

Lars-Åke Norling
Vd

Anna Bäck
Styrelseledamot
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Definitioner.

Definitioner

Antal avslut1

En registrerad transaktion på börs eller marknadsplats. En order 

medför ibland flera avslut.

Antal avslut per handelsdag1

Antal avslut under perioden dividerat med antal handelsdagar i Sveri-

ge under perioden.

Antal handelsdagar1

Antal dagar då de relevanta börserna är öppna.

Antal heltidstjänster vid periodens slut1

Antal heltidstjänster, inklusive visstidsanställda men exklusive föräld-

raledig och tjänstledig personal, vid periodens slut.

Antal kunder1

Antal fysiska och juridiska personer som innehar minst ett konto med 

ett värde över 0 SEK eller ett aktivt kreditengagemang vid periodens 

slut.

Avkastning på eget kapital (annualiserat) 2, 4 

Avkastning på eget kapital beräknat som periodens annualiserade 

ackumulerade resultat i förhållande till medelvärdet av eget kapital 

över motsvarande period. Medelvärdet av eget kapital är beräknat 

baserat på ingående, kvartalsvis,  och utgående eget kapital för den 

relevanta perioden.

Bruttosoliditetskvot2

Primärkapital i procent av totalt exponeringsbelopp.

Cash market2

Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er, certifikat, obliga-

tioner och liknande instrument.

Eget kapital exklusive immateriella tillgångar1

Totalt eget kapital efter avdrag för immateriella tillgångar.

Genomsnittligt sparkapital per kund - rullande tolv månader2

Det genomsnittliga kvartalsvisa sparkapitalet per kund för den 

aktuella perioden (beräknat som det genomsnittliga kvartalsvisa 

sparkapitalet per kund som inkluderar det ingående nyckeltalet vid 

den aktuella periodens början samt de utgående nyckeltalen i slutet 

av varje kvartal som ingår i den aktuella perioden).

Inlåning vid periodens slut2

In- och upplåning från allmänheten inklusive inlåning hänförlig till 

skulder i försäkringsrörelsen vid periodens slut.

Justerad avkastning på eget kapital (annualiserat) 2, 4

Avkastning på eget kapital beräknat som periodens annualiserade 

justerade ackumulerade resultat i förhållande till medelvärdet av 

eget kapital över motsvarande period. Medelvärdet av eget kapital är 

beräknat baserat på ingående, kvartalsvis,  och utgående eget kapital 

för den relevanta perioden.

Justerad avkastning på eget kapital exklusive immateriella tillgång-

ar (annualiserat) 2, 4

Avkastning på eget kapital, beräknat som periodens annualiserade 

justerade ackumulerade resultat exklusive avskrivningar relaterade till 

förvärv i  förhållande till medelvärdet av eget kapital exklusive imma-

teriella tillgångar över motsvarande period. Medelvärdet av eget kapi-

tal exklusive immateriella tillgångar är beräknat baserat på ingående, 

kvartalsvis,  och utgående eget kapital för den relevanta perioden.

Justerade rörelseintäkter i förhållande till sparkapital2

Justerade rörelseintäkter (annualiserade, när relevant) i relation 

till det genomsnittliga kvartalsvisa sparkapitalet för samma period 

(beräknat som det genomsnittliga kvartalsvisa sparkapitalet som 

inkluderar det ingående beloppet vid den aktuella periodens början 

samt de utgående beloppen i slutet av varje kvartal som ingår i den 

aktuella perioden).

Justerat K/I tal %

Justerade rörelsekostnader före kreditförluster i förhållande till juste-

rade rörelseintäkter.

Justerade rörelsekostnader i förhållande till sparkapital2

Justerade rörelsekostnader före kreditförluster (annualiserade, när 

relevant) i relation till det genomsnittliga kvartalsvisa sparkapitalet 

för samma period (beräknat som det genomsnittliga kvartalsvisa 

sparkapitalet som inkluderar det ingående beloppet vid den aktuella 

periodens början samt de utgående beloppen i slutet av varje kvartal 

som ingår i den aktuella perioden).

Justerat resultat2

Periodens resultat justerat för jämförelsestörande poster under 

perioden.

1 Finansiella nyckeltal som är direkt avstämningsbara mot de finansiella rapporterna. 

2 Finansiella nyckeltal som går att härleda i finansiell historik som publiceras kvartalsvis på sökvägen  

https://nordnetab.com/sv/om/finansiell-information/

3 Definitioner enligt IFRS och EU:s kapitalkravsförordning nr 575/2013 (CRR) respektive enligt EU:s Solvens 2-förordning 2015/35 

4 Annualiseringen är beräknad som nämnaren för perioden dividerat med kvoten av antalet kvartal i perioden och antalet kvartal per år.

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. Upplysningar om finansiella mått som inte definieras inom IFRS och som anges utanför de formella finansiella rapporterna, så kallade 

alternativa nyckeltal, framgår av nothänvisningar nedan.
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Justerat resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar vid 

köpeskillingsallokering2

Periodens resultatet efter skatt justerat för jämförelsestörande 

poster och exklusive avskrivning av immateriella tillgångar från 

förvärv av bolag (köpeskillingsallokering). Jämförelsestörande poster 

har illustrativt beskattats till en antagen skattesats på 20% i den 

utsträckning sådana jämförelsestörande poster är avdragsgilla och/

eller ger upphov till en skattekostnad. Avskrivningen av köpeskillings-

allokeringen är inte avdragsgill och har således inte blivit illustrativt 

beskattad.

Justerat resultat före avskrivningar av immateriella tillgångar vid 

köpeskillingsallokering per aktie före och efter utspädning2

Periodens resultat efter fråndragen ränta på primärkapitaltillskott 

justerat för jämförelsestörande poster och exklusive avskrivning av 

immateriella tillgångar från förvärv av bolag (köpeskillingsallokering) 

per aktie före och efter utspädning.

Justerade rörelseintäkter2

Summa rörelseintäkter justerat för jämförelsestörande poster under 

perioden.

Justerade rörelsekostnader före kreditförluster2

Kostnader före kreditförluster justerade för jämförelsestörande poster 

under perioden.

Justerad rörelsemarginal2

Justerat rörelseresultatet i förhållande till justerade rörelseintäkter.

Justerat rörelseresultat2

Periodens resultat justerat för jämförelsestörande poster.

Jämförelsestörande poster innebär poster som rapporteras separat 

på grund av dess karaktär och belopp. 

Kapitalbas3

Summan av kärnprimärkapital och supplementärkapital.

K/I tal exklusive rörelseförluster1

Summa kostnader före kreditförluster i förhållande till summa rörel-

seintäkter.

Kärnprimärkapital3

Eget kapital exklusive ej reviderat resultat, föreslagen utdelning, 

uppskjuten skatt, immateriella tillgångar och vissa ytterligare juste-

ringar enligt EU:s kapitalkravsförordning nr 575/2013 (CRR) och EU 

241/2014.

Kärnprimärkapitalrelation3 

Kärnprimärkapital dividerat med totalt riskvägt exponeringsbelopp.

Nettosparande2

Nya insättningar av likvida medel och värdepapper, med avdrag för 

uttag av likvida medel och värdepapper.

Omsatt handelsbelopp cash market2

Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er, certifikat, obliga-

tioner och liknande instrument.

Resultat per aktie2

Periodens resultat, inklusive ränta på primärkapitaltillskott samt tillhö-

rande periodiserade transaktionskostnader netto efter skatt redovisa-

de i eget kapital, i relation till vägt genomsnittligt antal stamaktier före 

och efter utspädning.

Rörelsekostnader3

Rörelsens kostnader före kreditförluster.

Rörelsemarginal1

Rörelseresultat i förhållande till summa rörelseintäkter.

Sparkapital2

Summan av likvida medel och marknadsvärdet på värdepapper för 

samtliga aktiva konton.

Sparkvot2 

Nettosparandet de senaste tolv månaderna i procentuell relation till 

sparkapitalet för tolv månader sedan.

Total kapitalrelation2 

Total kapitalbas i förhållande till riskvägt exponeringsbelopp.

Utlåning/inlåning2

Utlåning till allmänheten vid periodens slut i procent av inlåning från 

allmänheten vid periodens slut.

Utlåning exklusive pantsatta likvida medel2

Utlåning till allmänheten exklusive utlåning av kontokrediter som i sin 

helhet täcks av pantsatta likvida medel på kapitalförsäkringar och 

investeringssparkonton (ISK) där utlåningsräntan på krediten motsva-

ras av inlåningsräntan på de pantsatta likvida medlen.

Utlåning vid periodens slut2

Utlåning till allmänheten vid slutet av perioden.

Vinstmarginal1

Periodens resultat efter skatt i förhållande till rörelse- 

intäkter.

Årlig kundtillväxt2 

Årlig tillväxttakt avseende kunder under perioden.

Definitioner

1 Finansiella nyckeltal som är direkt avstämningsbara mot de finansiella rapporterna. 

2 Finansiella nyckeltal som går att härleda i finansiell historik som publiceras kvartalsvis på sökvägen  

https://nordnetab.com/sv/investerare/finansiell-information/

3 Definitioner enligt IFRS och EU:s kapitalkravsförordning nr 575/2013 (CRR) respektive enligt EU:s Solvens 2-förordning 2015/35 

4 Annualiseringen är beräknad som nämnaren för perioden dividerat med kvoten av antalet kvartal i perioden och antalet kvartal per år.
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Nordnet AB (publ) 

Box 30099, 104 25 Stockholm 

Huvudkontor: Alströmergatan 39 

Tel: 010 583 30 00, e-post: info@nordnet.se 

Organisationsnummer: 559073-6681

För mer information om Nordnet samt finansiella rapporter, se nordnetab.com

För att bli kund, vänligen besök nordnet.se, nordnet.no, nordnet.dk, nordnet.fi


