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Kvartalet  
i korthet.

	 Funktion	lanserad	för	digital	flytt	av	aktier	och	 
fonder från andra banker till Nordnet.

 Vårt danska aktiesparkonto utnämnt till ”Bäst i 
test”	av	Forbrugerrådet	–	Nordnet	har	23	procent	
marknadsandel för kontot.

	 Tillstånd	från	Finansinspektionen	för	Nordnets	nya	
fondbolag	erhölls	i	början	av	april.

	 Justerat	rörelseresultat	på	580	miljoner	kronor	–	
näst	högsta	i	Nordnets	historia.

	 63	600	nya	kunder	under	kvartalet	(exklusive	
kundförhållanden	uppsagda	inom	ramen	för	 
projekt	avseende	kundkännedom).

	 Starkt	nettosparande	och	hög	handelsaktivitet.

	 Ny	högstanivå	för	Nordnets	låneprodukter	med	
26,5 miljarder i utlånat kapital.

Kvartalet	i	korthet

1 Antalet	nya	kunder	2022	uppgår	till	63	600	brutto	och	17	900	brutto,	den	senare	siffran	inräknat	kundförhållanden	som	avslutats	på	grund	av	projektet	rörande	kund	
		dokumentation.	Procentuellt	är	kundtillväxten	17%	de	senaste	tolv	månaderna	och	1%	det	senaste	kvartalet,	inräknat	de	kundförhållanden	som	har	avslutats	inom												
		ramen	för	projektet	avseende	kunddokumentation.
2 Utlåning	till	allmänheten	med	avdrag	för	pantsatta	likvida	medel,	se	not	5.
3 För jämförelsestörande poster, se sidan 15. 
		För	definitioner	av	nyckeltal,	se	sidorna	42-43.

”Med ett justerat rörelse-
resultat på 580 miljoner 
kronor	kan	vi	leverera	vårt	
näst	bästa	kvartalsresultat	
någonsin.”

Lars-Åke	Norling,	vd	Nordnet.

Kundtillväxt	senaste	
tolv	månaderna1:

Resultat per aktie efter
utspädning	1,94	(2,62)	SEK

Rörelseintäkter
886,8	(1113,6)	MSEK

Siffrorna	ovan	avser	perioden	januari-mars	2022,	om	inte	annat	anges.	
Jämförelsetalen	inom	parentes	avser	motsvarande	period	2021.	

20% (39%)

Justerat rörelseresultat
580,2	(829,6)	MSEK

Justerade rörelsekostnader
-297,1	(-279,9)	MSEK

Utlåning2 31	mars
26,5	(22,1)	mdr	SEK

Nettosparande
21,2	(27,0)	mdr	SEK

Sparkapital	31	mars
772,7	(647,8)	mdr	SEK

Nya	kunder1

63	600	(167	200)

MSEK
Q1

2022
Q4

2021
Föränd-

ring %
Q1

2021
Föränd-

ring %
Jan–mar 

2022
Jan-mar 

2021
Föränd-

ring %
Q2 2021-

Q12022

Rörelseintäkter 886,8 889,9 0% 1113,6 -20% 886,8 1	113,6 -20% 3	401,7

Rörelsekostnader -263,8 -299,4 -12% -279,9 -6% -263,8 -279,9 -6% -1	124,9

Kreditförluster -9,6 -12,5 -23% -4,1 133% -9,6 -4,1 133% -41,8

Rörelseresultat 613,4 578,1 6% 829,6 -26% 613,4 829,6 -26% 2	235,0

Resultat efter skatt 501,1 468,9 7% 665,9 -25% 501,1 665,9 -25% 1	819,9

Resultat	per	aktie	före	utspädning	(SEK) 1,95 1,83 7% 2,63 -26% 1,95 2,63 -26% 7,11

Resultat	per	aktie	efter	utspädning	(SEK) 1,94 1,82 7% 2,62 -26% 1,94 2,62 -26% 7,07

Intäkter i relation till sparkapital 0,45% 0,47% -0,01% 0,73% -0,28% 0,45% 0,73% -0,28% 0,47%

Rörelsemarginal	% 69% 65% 4% 74% -5% 69% 74% -5% 66%

Justerade rörelsekostnader 3 -297,1 -299,4 -1% -279,9 6% -297,1 -279,9 6% -1 158,1

Justerat	rörelseresultat3 580,2 578,1 0% 829,6 -30% 580,2 829,6 -30% 2 201,8

Justerad	rörelsemarginal3 65% 65% 0% 74% -9% 65% 74% -9% 65%

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

1,86 1,85 1% 2,65 -30% 1,86 2,65 -30% 7,08

Totalt antal kunder1 1	618	900 1 601 000 4% 1	388	700 20% 1	618	900 1	388	700 20% 1	618	900

Nettosparande	(mdr	SEK) 21,2 18,7 13% 27,0 -21% 21,2 27,0 -21% 77,6

Sparkapital	vid	periodens	slut	(mdr	SEK) 772,7 801,6 -4% 647,8 19% 772,7 647,8 19% 772,7

Genomsnittligt	sparkapital	per	kund	(SEK) 488	900 487	400 0% 464	600 5% 488	900 464	600 5% 479	400
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Det	här	är	Nordnet

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	ta	sitt	sparande	till	nästa	nivå.

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	investerare.	
Detta	syfte	har	drivit	oss	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 dist-
ributörer	där	spararna	lätt	kunde	jämföra	avkastning,	
risk	och	avgifter.	Under	resans	gång	har	vi	förenklat	
och	avgiftspressat	bland	annat	pensionssparande,	
indexfonder	och	private	banking.	På	senare	år	har	vi	
demokratiserat	sparande	och	investeringar	genom	till	
exempel	vårt	aktielåneprogram,	samt	kostnadseffek-
tiva	indexfonder	som	täcker	världsmarknaderna.	Vi	
står	alltid	på	spararnas	sida	och	driver	frågor	kring	till	
exempel	schyssta	villkor	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	
utmanar	och	tänker	nytt,	har	användarvänlighet	och	
spararnytta	högst	på	agendan	och	lyckas	med	ambi-
tionen	att	skapa	en	”one-stop	shop”	för	sparande	och	
investeringar;	en	plattform	som	kan	tillgodose	de	nord-
iska	privatspararnas	behov	när	det	gäller	att	ta	hand	
om	sin	finansiella	framtid.	Först	då	kan	vi	nå	den	höga	
kundnöjdhet	och	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	investering-
ar.	Våra	kunder	kan	spara	och	investera	i	aktier,	fonder	
och	andra	typer	av	värdepapper	från	ett	flertal	mark-
nader	till	låga	avgifter.	Vi	erbjuder	de	flesta	kontotyper	
som	är	tillgängliga	på	marknaden,	som	ISK	och	dess	

nordiska	schablonbeskattade	motsvarigheter,	vanlig	
depå, tjänstepension, kapitalförsäkring samt konton för 
privat	pensionssparande.	Hos	Nordnet	finns	ett	antal	
olika	gränssnitt	i	form	av	webben,	appen	och	mer	avan-
cerade	applikationer.	Den	mindre	aktiva	spararen	kan	
även	använda	våra	digitala	vägledningstjänster,	eller	
investera	i	någon	av	våra	indexfonder.	Nordnet	driver	
Nordens	största	sociala	investeringsnätverk,	Shareville,	
med	drygt	300	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

Nordnets delårsrapport januari-mars 2022
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justerade rörelsekostnader2 

1 158 MSEK 

=0,47%
Rörelseintäkter2

sparkapital  

Sparkapital 
kund =479 400 

utdelning	av	 
årets resultat.

70%

20%
årlig	kundtillväxt1

Finansiella mål på medellång sikt
	 Årlig	kundtillväxt	på	omkring	15	procent.

	 Genomsnittligt	sparkapital	per	kund	(definierat	som		
	 det	genomsnittliga	kvartalsvisa	sparkapitalet	per		
	 kund	de	senaste	tolv	månaderna)	uppgående	till		
	 omkring	450	000	SEK.

	 Intäkter	i	relation	till	sparkapital	(definierat	som	 
 intäkter justerade för jämförelsestörande poster de  
	 senaste	tolv	månaderna	i	relation	till	det	genomsnitt- 
	 liga	kvartalsvisa	sparkapitalet	för	samma	period)	upp	
	 gående	till	omkring	0,45	procent.

	 Årlig	ökning	av	justerade	rörelsekostnader	med	 
	 omkring	5	procent	med	utgångspunkt	från	2021	års				
 justerade rörelsekostnader.

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

Status finansiella mål, 31 mars 2022

	 Årlig	kundtillväxt	uppgår	de	senaste	tolv	månaderna	 
	 till	20	(38)	procent.1

 Genomsnittligt sparkapital per kund uppgår till  
	 479	400	(425	500)	SEK.

	 Justerade	rörelseintäkter	i	förhållande	till	sparkapital 
	 uppgår	de	senaste	tolv	månaderna	till	0,47	(0,64)	

	 procent.

	 Justerade	rörelsekostnader	uppgår	de	senaste	tolv	 
	 månaderna	till	1	158,1	(1	085,1)	MSEK.

 Föreslagen utdelning 5,56 kronor per aktie,  
	 motsvarande,	70	procent	av	resultatet	för	2021.

Finansiella mål.

SEK

1	Kundtillväxten	senaste	12	månaderna	var	17	procent	inräknat	de	kundförhållanden	som	
avslutats	med	anledning	av	projektet	rörande	kunddokumentation.

Finansiella mål

2 För	2021	saknas	justerade	poster	avseende	såväl	intäkter	som	kostnader.	För	jämförelsestörande	poster	se	sidan	15.
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Kommentar från vd

Årets första kvartal blev en dramatisk period på flera 
olika sätt. Rysslands invasion av Ukraina satte natur-
ligtvis agendan på ett såväl mänskligt som politiskt 
och finansiellt plan. Vi förfäras alla av de fruktansvärda 
konsekvenser Rysslands aggression leder till för det 
ukrainska folket, och ställer oss frågan hur vi kan hjälpa 
till. Nordnet har som ett litet bidrag donerat 1 miljon 
kronor till UNHCR:s arbete för människor som tvingas 
på flykt från Ukraina. Även de finansiella marknaderna 
har påverkats stort av kriget, med bland annat nega-
tiv börsutveckling, stigande råvarupriser samt hög 
volatilitet och osäkerhet som följd. För privatspararna 
har kvartalet varit allmänt tufft, och för placerare med 
exponering mot Ryssland har det varit en excep-
tionellt utmanande tid med stora värdenedgångar, 
handelsstopp på Moskvabörsen och ryska fonder som 
spärrats för handel. Även de nordiska börserna, med 

undantag för Norge, har backat kraftigt under årets första tre månader; allt som allt en prövande 
period ur såväl ett humant som finansiellt perspektiv.

De utmanande omständigheterna i omvärlden till trots har Nordnets verksamhet utvecklats väl un-
der kvartalet. Våra kunders nettosparande uppgår till höga 21 miljarder, men det totala sparkapitalet 
har minskat till följd av börsnedgången. Vår låneportfölj noterar en ny högstanivå med 26,5 miljarder 
i utlånat kapital, där vårt bolån återigen utmärker sig som en snabbväxare. Antalet börsaffärer är på 
en hög nivå, om än lägre än rekordperioden första kvartalet 
2021, då de spektakulära händelserna kring Gamestop och 
andra ”memeaktier” drev upp handelsaktiviteten till varken 
tidigare eller senare skådade nivåer. Våra justerade rörelsein-
täkter uppgår till 887 miljoner och de justerade kostnaderna 
inklusive kreditförluster till 307 miljoner kronor. I jämförelse 
med samma kvartal förra året har courtageintäkterna minskat 
på grund av lägre handel, medan fondintäkter och räntenetto 
har ökat till följd av högre fond- och utlåningsvolymer. Våra 
totala kostnader är något högre än första kvartalet 2021, 
men lägre än föregående kvartal. Sammanfattningsvis kan vi med ett justerat rörelseresultat på 580 
miljoner presentera vårt näst bästa kvartalsresultat någonsin.

Den underliggande kundtillväxten i Nordnet är fortsatt stark. Vårt danska aktiesparkonto är mycket 
populärt, och vid utgången av mars hade vi öppnat 57 500 konton motsvarande en marknadsandel 
på 23 procent. I Finland har det totala antalet aktieägare i befolkningen under kvartalet passerat 1 
miljon, och närmare hälften av dessa har ett sparande hos Nordnet. I oktober 2021 meddelade vi att 
vi i relation till dagens regler kring penningtvätt saknade erforderlig dokumentation för ett antal kun-
der, och att vi därför sannolikt behövde avsluta ett antal kundförhållanden. Det projekt som då inled-
des kring inhämtande av kunddokumentation har påverkat kundtillväxten negativt under kvartalet. 
Den underliggande tillväxten, exkluderande de kunder som sagts upp på grund av bristande kund-
kännedom, uppgår dock till 63 600 kunder under den senaste tremånadersperioden, motsvarande 

Kommentar från VD.

"De utmanande omständig-
heterna i omvärlden till trots 
har Nordnets verksamhet 
utvecklats väl under kvarta-
let. Våra kunders nettospa-
rande uppgår till höga 21 
miljarder." 

Nordnets delårsrapport januari-mars 2022
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Kommentar från vd

”Vårt löfte till dig som kund 
är att bygga världens bästa 
plattform för sparande och 
investeringar. Det är så vi ska-
par ett varumärke som upp-
skattas och rekommenderas 
av spararna. ”

en ökningstakt på helårsbasis på 20 procent; således 
väl inom vårt finansiella mål på en årlig kundtillväxt på 
omkring 15 procent. Se mer på sidan 14. 

Vårt löfte till dig som kund är att bygga världens bästa 
plattform för sparande och investeringar. Vi är övertyga-
de om att det är så vi skapar ett varumärke som upp-
skattas och rekommenderas av spararna, och därmed 
genererar uthållig tillväxt. Bland de största nyheterna 
inom produktområdet under kvartalet är att vi med hjälp 
av teknik från Tink har implementerat möjligheten att helt 
papperslöst flytta aktier, fonder 
och andra värdepapper från andra 
banker till Nordnet. Funktionen är 
än så länge endast tillgänglig för 
svenska kunder, men vi hopp-
as kunna exportera den till våra 
övriga marknader. Vi har förbättrat 
vårt ETF-erbjudande, och inklu-
derat information om kortnamn, 
region, sektor  och underliggande 
innehav. Likaså har sorterings-
funktionen för ETP:er optimerats, med möjlighet att 
sortera på bland annat region, valuta, tillgångsklass, rikt-
ning och hävstång. Vi fortsätter att integrera vårt sociala 
investeringsnätverk Shareville med Nordnets ordinarie 
tjänst, och nu finns möjlighet att se reaktioner och läsa 
kommentarer direkt på Nordnets webbtjänst utan att 
behöva logga in på Shareville. Närmast på agendan står 
bolån i Norge och aktiehandel på London Stock Ex-
change, som vi hoppas kunna lansera innan sommaren. 

I början av april fick vi tillstånd från Finansinspektionen 
för vårt nya fondbolag. Sedan ansökan lämnades in 
för sex månader sedan har vi byggt upp rutiner och en 
organisation för att kunna lansera innovativa och pris-
värda sparprodukter. De första egna produkterna från 
fondbolaget blir tre stycken så kallade allokeringsfonder 
på samtliga våra marknader, det vill säga fonder med en 
fast fördelning mellan aktier och ränteinstrument, som 
automatiskt re-balanseras. Vi kommer på samma gång 
lansera en spartjänst där våra kunder får vägledning 
kring att välja den fond som passar bäst enligt deras 
egna preferenser. I ett nästa skede kommer vi att titta 
på fler spännande indexfonder och fonder med lokala 
stjärnförvaltare.

En naturlig del av vårt produktutbud är verktyg för 
hållbart sparande. Men vi jobbar också på olika sätt för 
att försöka förändra samhället i en positiv riktning inom 
de områden vi kan påverka. Det handlar först och främst 
om initiativ inom vårt kärnområde, som till exempel att 
driva frågan om privatekonomi i skolan eller att få på plats 
schysstare villkor för pensionssparare. Ett exempel på 
det senare är frågan om en svensk digital pensionsportal, 
med både information och digital flyttmöjlighet, som vi 
på olika sätt drivit under kvartalet. I februari presentera-
de vi vårt första projekt inriktat på miljö och klimat, ”The 

Return Initiative”. Tillsammans med 
vår huvudägare Öhman donerar 
vi 0,10 kr per aktieaffär som görs 
på Nordnets plattform till ett antal 
organisationer som arbetar med att 
lösa utmaningar kopplade till miljö 
och klimat. Tre organisationer har 
valts ut per land där Nordnet har 
verksamhet, och Nordnets kunder 
har röstat om hur pengarna ska 
fördelas mellan de organisationer 

som medverkar. Under kvartalet har utbetalats 1,7 miljo-
ner kronor till medverkande organisationer.

Nordnets verksamhet fortsätter att väcka positiv upp-
märksamhet. I Danmark har vårt aktiesparkonto utsetts 
till ”Bäst i test” av konsumentorganisationen Forbruger-
rådet, motsvarande de tester som görs av Råd & Rön i 
Sverige. I Sverige har vi nominerats till Sveriges Kom-
munikatörers utmärkelse ”Stora Kommunikationspriset” 
för vårt arbete för schyssta villkor på ISK. På den finska 
marknaden har Nordnets Rahapodi vunnit pris som 
”Årets podcast från organisationer eller företag” på den 
prestigefyllda Audioland-galan.

Tack för att du följer Nordnet. Ditt förtroende som kund, 
aktieägare eller annan intressent är avgörande för vår 
framgång.

Lars-Åke Norling
Vd, Nordnet
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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 Från och med Q1 2021 redovisas endast Nordnets marknadsandel av volymen på Oslo Börs 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 per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

Marknadsandelar lokala börser1 Q1 2022 Q4 2021 Q1 2021

Länder Antal affärer Volym Antal affärer Volym Antal affärer Volym

Sverige (Nasdaq Stockholm) 5,0% 3,9% 5,1% 3,8% 5,4% 4,1%

Norge (Oslo Börs)2 n/a 8,6% n/a 7,7% n/a 11,4%

Danmark (Nasdaq Copenhagen) 6,9% 5,4% 6,6% 5,3% 6,7% 5,3%

Finland (Nasdaq Helsinki) 10,8% 6,7% 10,4% 6,2% 11,9% 5,9%

Handelsinformation koncernen3 Q1 2022 Q4 2021 Q1 2021

Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK) 509 300 454 800 573 900

Totalt antal avslut 17 305 900 16 890 700 22 734 000

   varav avslut utanför hemmamarknaden (cross-border) % 26% 30% 34%

Genomsnittligt antal avslut per handelsdag 273 800 265 600 365 700

Händelser under första kvartalet
De finansiella marknaderna
Efter ett exceptionellt bra 2021 bjöd det första kvartalet 
2022 på ordentlig turbulens och negativ utveckling på 
både aktie- och räntemarknaden.

Perioden präglas av Rysslands invasion av Ukraina som 
chockade världen och skakade om den globala mark-
naden ordentligt. På den inhemska ryska aktiemark-
naden rasade kurserna mot noll och Moskvabörsen 
stängdes helt, men har delvis öppnat igen; dock med 
flertalet restriktioner som t.ex. att utländska investerare 
inte får sälja. Globala banker har börjat lämna Ryssland 
och de största indexleverantörerna har exkluderat rysk 
exponering, och i praktiken är landet helt avskärmat 
från den globala investerargemenskapen.

En annan konsekvens av kriget är kraftigt stigande 
och volatila råvarupriser. Ryssland är stor exportör av 
naturgas och olja med Tyskland och andra EU-länder 
som största köpare, och Ukraina är en av Europas 
största producenter av spannmål. Oljepriserna stängde 
kvartalet på 103 dollar per fat vilket är en ökning på 33 

procent sedan årsskiftet. Även metaller såsom nickel, 
aluminium och kobolt har stigit vilket bland annat stör 
tillverkningen av batterier till elbilar.

Högre priser på mat, energi och industrimetaller har 
satt centralbankerna i en situation där de behöver 
tämja den stigande inflationen samtidigt som de inte 
vill äventyra fortsatt tillväxt. Den tidigare retoriken om 
övergående inflation övergavs ungefär samtidigt som 
inflationen i USA nådde den högsta nivån på 40 år 
(7,9 procent). Amerikanska centralbanken Fed höjde 
styrräntan med 0,25 procent och signalerade åtmins-
tone sju ytterligare höjningar detta år och ytterliga-
re fyra nästa år. Även europeiska ECB har indikerat 
räntehöjningar till hösten. Oron för stagflation har ökat, 
d.v.s. ett scenario när ökad inflation sammanfaller med 
försvagad tillväxt och ökad arbetslöshet, vilket påverkar 
finansmarknaden negativt.

De nordiska aktiemarknaderna påverkades av de 
geopolitiska oroligheterna i Europa, men på olika sätt. 
Den i särklass starkaste marknaden var det energitunga 
norska aktieindexet OBX som steg med 8 procent. 
Sämre gick det för övriga nordiska länder med svenska 
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OMX30 som sämsta marknad, minus 13 procent. Fort-
satt problem med tillgång till material och komponenter, 
sjunkande krona och hög inflation tynger den svenska 
marknaden. Finska OMXH25 sjönk 10 procent till följd 
av i princip helt stoppat handelsutbyte med grannlan-
det Ryssland. Danska OMXC25 backade 8,5 procent 
och även om effekterna av kriget bedöms som begrän-
sade oroar den höga inflationen, och även här gör sig 
bristen på material och arbetskraft påmind.

Utvecklingen av Nordnets verksamhet
Våra kunder gjorde under perioden totalt 17,3 miljoner 
affärer, och antalet avslut utanför kundernas hemma-
marknad var 26 procent. Antalet affärer under kvartalet 
är högt ur ett historiskt perspektiv, men 24 procent färre 
än samma kvartal föregående år. Värt att notera i sam-
manhanget är att första kvartalet 2021 var en mycket 
speciell period där händelserna kring Gamestop och 
liknande aktier drev upp handelsaktiviteten till extremt 
höga nivåer. 

Under kvartalet har ett större antal kundförhållanden 
sagts upp, vilket beror på det projekt kring bland annat 
inhämtande av ytterligare kunddokumentation som 
beskrivs närmare på sidan 14. Exkluderat dessa konton 
uppgår kundtillväxten under kvartalet till 4,0 procent 
och på årsbasis till 20 procent. Inkluderat det kunder 
som sagts upp uppgår kundtillväxten på koncernnivå 
för kvartalet till 1 procent, och på årsbasis till 17 pro-
cent.  Det totala antalet sparare på Nordnets plattform 
per den sista mars 2022 uppgår till 1 618 900.

Nettosparandet under det första kvartalet uppgår till 
21,2 miljarder SEK, och sparkapitalet uppgår per den 
sista mars till 773 miljarder SEK, en ökning med 19 
procent jämfört med ett år tillbaka. Sparkvoten, det vill 
säga nettosparandet under året dividerat med sparka-
pitalet tolv månader tillbaka, uppgår till 12 procent. 

Vår totala låneportfölj uppgår till 26,5 miljarder SEK, 
vilket är en ny högstanivå och en ökning med 20 
procent sedan sista mars föregående år. Den största 
ökningen återfinns inom bolån, där vi fortsätter erbjuda 
lägst ränta på den svenska marknaden; volymen har på 
ett år ökat med 37 procent till 9,6 mdr SEK. Utlånings-
volymen inom portföljbelåning har ökat med 16 procent 
jämfört med tolv månader tillbaka och vid första kvarta-
lets utgång kan vi redovisa en ny toppnotering på 12,9 
mdr SEK. Volymen inom privatlån är i princip oföränd-
rad jämfört med tolv månader tillbaka.

På den danska marknaden fortsätter vi att skörda fram-
gångar med sparformen aktiesparkonto – en kontoform 
med lägre skatt och enklare deklarationsförfarande än 
en vanlig aktiedepå. Nordnet lanserade kontotypen i 
slutet av november förra året, och hade vid utgången 
av första kvartalet öppnat totalt 57 500 aktiesparkonton 
motsvarande en marknadsandel på 23 procent. Några 
av anledningarna till den snabba tillväxten är vårt gene-
rellt starka varumärke inom sparande och investeringar 
samt att vårt aktiesparkonto under kvartalet utnämnts 
till ”Bäst i test” av danska konsumentorganisationen 
Forbrugerrådet.

Januari - mars Sverige Norge Danmark Finland Koncernen

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

Antal kunder 435 100 415 200 344 200 288 300 342 900 263 800 496 700 421 400 1 618 900 1 388 700

Sparkapital (mdr SEK) 317,2 275,6 138,6 109,7 169,8 136,3 147,1 126,2 772,7 647,8

varav aktier/derivat/ 
obligationer

215,0 186,8 85,2 69,7 130,3 106,5 116,7 102,0 547,2 465,0

varav fondkapital 69,3 62,1 38,3 29,3 23,0 16,1 14,5 10,4 145,0 117,8

varav inlåning2 33,0 26,8 15,1 10,7 16,5 13,7 16,0 13,9 80,5 65,0

Antal avslut 6 338 400 7 730 200 3 882 600 5 979 400 3 152 500 4 619 800 3 932 400 4 404 600 17 305 900 22 734 000

Varav avslut utanför 
hemmamarknaden %

13% 17% 30% 30% 43% 58% 32% 42% 26% 34%

Nettosparande  
(mdr SEK)

4,7 4,9 4,8 8,1 6,6 9,3 5,1 4,7 21,2 27,0

Portföljbelåning1 
(mdr SEK)

4,5 4,0 2,7 2,5 2,5 2,1 3,2 2,5 12,8 11,1

Bolån (mdr SEK) 9,6 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 7,0

Privatlån (mdr SEK) 4,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,0

1Utlåning till allmänheten med avdrag för pantsatta likvida medel, se not 5.
2 Inkluderar likvida medel från kunder i pensionsbolagen.
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Tillväxten i antal aktieägare i Finland har ökat och 
uppgår för tre senaste åren till sammanlagt 17 procent. 
Milstolpen 1 miljon finska aktieägare nåddes i slutet på 
kvartalet, och tilldragelsen uppmärksammades stort av 
Nordnet i samarbete med Nasdaq. 

Arbetet med att skapa en spararupplevelse av första 
klass fortgår med oförminskad styrka, och varje dag 
jobbar vi mot ambitionen att bygga världens bästa 
plattform för sparande och investeringar. Bland de 
produktnyheter som har presenterats under kvartalet 
kan nämnas en digital process för flytt av sparande från 
annan bank, utökad filterfunktion för fonder och börs-
handlade fonder, minigrafer i instrumentlistor som visar 
hur ett värdepapper har rört sig under dagen, en bättre 
och mer innehållsrik samlingssida för månadssparande, 
förbättrad inloggningsfunktion i Danmark med hjälp 
av MitID samt mer innehåll från Shareville integrerat i 
Nordnets webbtjänst.

Koncernens resultat
Januari – mars 2022 
(Januari - mars 2021)
Rörelseintäkterna uppgår till 886,8 (1 113,6) MSEK, 
vilket är 20 procent lägre än första kvartalet 2021. Pro-
visionsnettot var 274,0 MSEK lägre än samma period 
föregående år och uppgår till 652,9 (926,9) MSEK. 
Det lägre provisionsnettot kan i första hand hänföras 
till lägre transaktionsrelaterade intäkter1 vilka minskade 
med 34 procent jämfört med samma period föregåen-
de år. De transaktionsrelaterade intäkterna minskade i 
samtliga länder vilket främst förklaras av minskad han-
delsvolym men även på grund av lägre intäkt per avslut 
i Danmark och Finland till följd av färre avslut utanför 
hemmamarknad. Noterbart är att jämförelsesiffrorna är 
väldigt höga till följd av den rekordhöga handeln under 

första kvartalet 2021. Det icke-transaktionsrelaterade 
provisionsnettot2 ökade med 2 procent till 118,4 (115,8) 
MSEK. De fondrelaterade intäkterna ökade i samtliga 
länder till följd av högre genomsnittligt fondkapital men 
dämpas av lägre valutaintäkter från fondtransaktioner 
utanför kundens hemmamarknad. 

Räntenettot ökade med 33,8 MSEK och uppgår till 
201,8 (168,0) MSEK. Högre utlåningsvolymer för 
portföljbelåning och bolån samt högre avkastning på 
överskottslikviditeten bidrog positivt. Vidare ökade 
intäkterna från Nordnets aktielåneprogram. Ökningen 
dämpas något av högre estimerad kostnad för den 
statliga insättningsgarantin.

Rörelsekostnaderna uppgick till 263,8 (279,9) MSEK, 
vilket var 16,1 MSEK lägre än första kvartalet 2021.
De justerade rörelsekostnaderna uppgick till 297,1 
(279,9) MSEK. Ökningen hänförs främst till fler medar-
betare inom Tech och Produkt. De jämförelsestörande 
kostnaderna uppgår till 33,3 MSEK och består av 37,5 
MSEK i återbetald förvärvsmoms i Danmark samt 4,3 
MSEK i kostnader relaterat till projektet bl. a. rörande 
inhämtande av ytterligare kunddokumentation, se mer 
info på sidan 14. Under samma period föregående år 
fanns det inga jämförelsestörande poster som påverka-
de resultatet.

Kreditförlusterna är fortsatt låga och kreditkvaliteten 
oförändrat god. De redovisade kreditförlusterna uppgår 
till 9,6 (4,1) MSEK. Ökningen är främst relaterad till 
förändring i reserver gällande förväntade kreditförluster 
där en upplösning av reserver relaterat till coronasi-
tuationen upplöstes under det första kvartalet 2021. 
Ökningen relateras även till förändrade modeller för  
beräkning av förväntade kreditförluster liksom att ett 

Januari - mars Sverige Norge Danmark3 Finland Koncernen3

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

Rörelsens intäkter 324,3 348,4 214,8 237,7 176,7 290,7 171,0 236,8 886,8 1 113,6

Rörelsens kostnader -115,9 -108,1 -63,6 -62,0 -24,4 -53,6 -59,9 -56,1 -263,8 -279,9

Rörelseresultat före kreditförluster 208,5 240,2 151,2 175,7 152,3 237,0 111,1 180,7 623,0 833,7

Kreditförluster -9,9 -3,0 -0,2 -0,8 0,5 -0,2 0,0 -0,1 -9,6 -4,1

Rörelseresultat 198,6 237,2 151,0 174,9 152,8 236,8 111,0 180,6 613,4 829,6

Rörelsemarginal 61% 68% 70% 74% 86% 81% 65% 76% 69% 74%

Intäkter i relation till sparkapital 0,39% 0,53% 0,63% 0,96% 0,41% 0,91% 0,45% 0,80% 0,45% 0,73%

Resultat för våra marknader

1 Transaktionsrelaterade intäkter avser provisionsnetto av kunders handel i börshandlade värdepapper.
2 Icke-transaktionsrelaterade intäkter avser primärt nettointäkter relaterade till kunders fondsparande.
3  Med anledning av återbetald förvärvsmoms påverkar jämförelsestörande poster resultatet positivt 37 MSEK.
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Ekonomisk översikt Q1 22 Q4 21 Q3 21 Q2 21 Q1 21 Q4 20 Q3 20 Q2 20

Resultaträkning, koncernen

Provisionsnetto 652,9 640,6 577,3 584,8 926,9 595,5 685,2 358,9

Räntenetto 201,8 184,6 181,3 183,2 168,0 148,3 152,1 156,3

Netto finansiella transaktioner -5,9 3,2 6,0 8,8 -0,1 -4,3 -232,1 117,4

Övriga intäkter 38,1 61,5 30,2 53,2 18,8 27,7 11,9 17,8

Rörelseintäkter 886,8 889,9 794,8 830,1 1 113,6 767,1 617,1 650,3

Allmänna administrationskostnader -211,3 -236,1 -222,7 -229,8 -228,9 -324,6 -231,3 -225,5

Avskrivningar -43,0 -41,7 -41,8 -39,6 -39,6 -41,1 -39,2 -39,3

Övriga rörelsekostnader -9,6 -21,6 -13,7 -14,0 -11,4 -20,5 -6,5 -6,4

Rörelsekostnader -263,8 -299,4 -278,2 -283,5 -279,9 -386,3 -277,1 -271,2

Kreditförluster, netto -9,6 -12,5 -8,8 -10,9 -4,1 -7,1 -3,4 -10,0

Rörelseresultat 613,4 578,1 507,8 535,7 829,6 373,8 336,6 369,1

Resultat per aktie före utspädning (SEK) 1,95 1,83 1,60 1,73 2,63 1,13 1,07 1,17

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 1,94 1,82 1,60 1,72 2,62 1,13 1,07 1,17

Jämförelsestörande poster1 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -99,4 -18,9 -11,0

Justerade rörelsekostnader före kreditförluster -297,1 -299,4 -278,2 -283,5 -279,9 -286,9 -258,2 -260,2

Justerat rörelseresultat1 580,2 578,1 507,8 535,7 829,6 473,1 355,6 380,1

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

1,86 1,85 1,63 1,75 2,65 1,48 1,17 1,24

Nyckeltal

Justerade rörelseintäkter i förhållande till  
sparkapital - rullande tolv månader %

0,47% 0,53% 0,56% 0,59% 0,64% 0,60% 0,58% 0,55%

Justerade rörelsekostnader i förhållande till spar-
kapital - rullande tolv månader %

0,16% 0,17% 0,18% 0,20% 0,22% 0,24% 0,27% 0,29%

Rörelsemarginal % 69% 65% 64% 65% 74% 49% 55% 57%

Justerad rörelsemarginal % 65% 65% 64% 65% 74% 62% 58% 58%

K/I tal % 30% 34% 35% 34% 25% 50% 45% 42%

Justerat K/I tal % 34% 34% 35% 34% 25% 37% 42% 40%

Vinstmarginal % 57% 53% 52% 53% 60% 38% 45% 46%

Avkastning på eget kapital - rullande tolv månader 
%

37% 44% 43% 43% 43% 37% 32% 27%

Justerad avkastning på eget kapital 
 - rullande tolv månader %

37% 44% 45% 46% 46% 40% 34% 29%

Justerad avkastning på eget kapital exklusive 
immateriella tillgångar - rullande tolv månader %

46% 56% 58% 60% 63% 57% 51% 46%

Kunder 1 618 900 1 601 000 1 537 200 1 475 300 1 388 700 1 221 500 1 122 900 1 069 200

Årlig kundtillväxt % 20%2 31% 37% 38% 39% 34% 27% 25%

Nettosparande (mdr SEK)  21,2 18,7 15,3 22,4 27,0 35,2 9,7 13,4

Sparkvot 12% 15% 21% 22% 24% 21% 15% 14%

Sparkapital (mdr SEK) 772,7 801,6 728,0 703,4 647,8 564,9 477,8 424,6

varav aktier/derivat/obligationer 547,2 573,4 517,3 505,8 465,0 404,4 329,1 283,5

varav fondkapital 145,0 153,7 138,2 130,7 117,8 100,2 88,2 79,3

varav inlåning3 80,5 74,5 72,6 66,8 65,0 60,3 60,5 61,8

Genomsnittligt sparkapital per kund - rullande 
tolv månader SEK

479 400 477 000 462 800 449 000 425 500 415 900 404 200 400 900

Utlåning (mdr SEK) 26,5 25,4 24,2 23,2 22,1 19,7 17,8 16,1

varav portföljbelåning4 12,8 12,4 11,9 11,5 11,1 9,2 8,0 6,8

varav bolån 9,6 8,9 8,2 7,6 7,0 6,5 5,8 5,3

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

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

Investeringar i immateriella tillgångar exkl 
företagsförvärv

31,6 31,1 27,8 32,7 29,9 28,6 20,7 23,8

Antal heltidstjänster vid periodens slut 662 648 646 630 610 571 558 533

Verksamheten

1  För jämförelsestörande poster, se sidan 15.
2 Kundtillväxten de senaste tolv månaderna är 17%, inräknat de kundförhållanden som har avslutats inom ramen för projektet avseende kunddokumentation.
3 Inkluderar likvida medel från kunder i pensionsbolagen.
4 Utlåning exklusive pantsatta likvida medel. 
För definition av nyckeltal, se sidorna 42-43.
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nytt avtal avseende försäljning av förfallna krediter 
tecknats, se vidare not 5.

Rörelseresultatet är 26 procent lägre jämfört med sam-
ma period föregående år och uppgår till 613,4 (829,6) 
MSEK med en rörelsemarginal på 69 (74) procent. Det 
justerade rörelseresultatet är 30 procent lägre jämfört 
med samma period föregående år och uppgår till 580,2 
(829,6) MSEK, vilket ger en justerad rörelsemarginal på 
65 (74) procent.

Periodens resultat efter skatt är 25 procent lägre 
jämfört med samma period föregående år och uppgår 
till 501,1 (665,9) MSEK, vilket ger en vinstmarginal på 
57 (60) procent. Skatt på periodens resultat uppgår till 
-112,3 (-163,7) MSEK, vilket ger en skatt om 18,3 (19,7) 
procent av rörelseresultatet.

Finansiell ställning 

31 mars 2022  
(31 december 2021)

Nordnetkoncernens likviditets- och kapitalsituation är 
stark. Likvida tillgångar uppgår till 58,3 (53,1) miljarder 
SEK och det egna kapitalet, före utdelning, uppgår till 
6,4 (6,0) miljarder SEK. Kapitalbasen som ska täcka 
kapitalkraven i den konsoliderade situationen uppgår 
till 3,7 (3,8) miljarder SEK. Förändringen i det egna 
kapitalet förklaras förutom av årets resultat främst 
av återköp av egna aktier om 56,5 MSEK. Vidare har 
marknadsvärdet på investeringsportföljerna påverkat 
det eget kapitalet genom övrigt totalresultat negativt 
om 72,7 MSEK, som en effekt av ökade kreditspreadar. 
Se sammanställning över koncernens totalresultat på 
sidan 17. 

Balansomslutningen uppgår till 230,1 (232,5) miljarder 
SEK, en minskning med en (1) procent. Av balans-
omslutningen utgörs 143,4 (152,2) miljarder SEK av 
tillgångar där kunderna bär risken och där det finns en 
motsvarande post på skuldsidan. Värdet på tillgångarna 
har minskat med 8,8 miljarder SEK sedan årsskiftet. 
Vidare har likvida tillgångar ökat med 9,6 procent under 
perioden, vilket motsvarar 5,1 miljarder SEK. Utlåningen 
har ökat med 2,0 miljarder SEK från årsskiftet, vilket 
motsvarar en ökning om 7,7 procent. Merparten av den 
ökade utlåningen kan hänföras till Portföljbelåning och 
Bolån medan Privatlån har hållits på en stabil nivå un-
der perioden. Kreditförlusterna är på en låg och stabil 

nivå och har inte påverkats av den högre volatiliteten 
eller ökade oron för högre inflation.

Inlåningen är Nordnets huvudsakliga finansieringskälla 
samtidigt uppgår utlåningen endast till drygt en tred-
jedel av inlåningen och resterande likviditet placeras i 
räntebärande värdepapper med hög kreditkvalitet och 
hög likviditet, med en motsvarande valutafördelning 
som inlåningen. Huvudsaklig placeringsinriktning för 
de räntebärande värdepappren är att hålla de till förfall. 
Nedan visas förfallostrukturen för koncernens place-
ringar i obligationer och certifikat fördelat på kreditka-
tegori och ränteduration. En momentan höjning med en 
procentenhet av underliggande ränta bedöms påverka 
intäkterna med cirka 600 MSEK från likviditetsportföl-
jen per år. 

Nordnet har en stark och stabil kapitalstruktur vilket 
tillsammans med låg risk i utlåningen och placeringarna 
ger en god kapitalsituation. Tillsammans med Nordnets 
affärsmodell med låg kreditrisk har Nordnet förutsätt-
ningar för en utdelningspolicy på 70 procent av årets 
vinst. 

Det regulatoriska kapitalkravet består av två delar: det 
riskviktade (kapitaltäckningen) och det icke riskviktade 
(bruttosoliditeten). Den konsoliderade situationens 

1 Transaktionsrelaterade intäkter avser provisionsnetto av kunders handel i börshandlade värdepapper.

Förfallostruktur (SEK miljarder) 31 mars 2022

0 – 1Y 1 – 2Y 2 – 3Y 3 – 4Y 4 – 5Y > 5Y

Fast
Rörlig

1 100

15,3

10,3
9,4

7,8 7,4

1,9
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7,4

1,9

Stater och centralbanker
Regionala eller lokala myndigheter
Multilaterala utvecklingsbanker
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Institut och företag
Senior non-preferred

1,1% 0,8% 0,7%
0%1,2%

1,5% 2,6%

0,3%

0,9%

0,7%

0,1%
0,1%

0%

4,5%

11% 13,4%
12,5% 11,5%

2,9%
2,7%

3,1%
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riskviktade kapitalrelation uppgår till 20,9 (21,6) procent 
jämfört med ett totalt riskviktat kapitalkrav om 17,1 
(17,1) procent och bruttosoliditeten uppgår till 4,4 (4,8) 
procent.

Det riskviktade kapitalkravet kan delas upp i tre delar: 
pelare 1, pelare 2 och kombinerade buffertkrav. Pelare 
1-kravet består till största del av kreditrisk och operativ 
risk, där Nordnet tillämpar schablonmetoderna. Pelare 
2-kravet är till största del hänförligt till kreditspread- 
och ränterisk i bankboken, vilket i stor utsträckning är 
en funktion av ränte- och förfallostruktur i värdepap-
persplaceringar av överskottslikviditet.  Finansinspek-
tionen har åsatt Nordnets konsoliderade situation ett 
kapitalkrav på 6,47 procent som minimum för risker 
inom pelare 2. Nordnet följer även upp kreditspread- 
och ränterisk (CSRBB och IRRBB) utifrån interna mo-
deller. Nedan illustreras både de regulatoriska kraven 
och de internt beräknade behoven. För Nordnet består 
det kombinerade buffertkravet av kapitalkonserverings-
buffert samt kontracyklisk kapitalbuffert. 

Nordnets bruttosoliditetsgrad uppgår till 4,4 (4,8) pro-
cent. Minimikravet för bruttosoliditeten är 3,0 procent. 
Med pelare 2-vägledningen på 0,9 procent, innebär det 
att Nordnet är rekommenderat att hålla en bruttosolidi-
tetgrad överstigande 3,9 procent. Vägledningen utgör 
inget krav och en överträdelse av den innebär inte med 
automatik att Finansinspektionen vidtar åtgärder. 

För Nordnet drivs bruttosoliditeten indirekt av inlåning-
en. Med en bruttosoliditet på 4,4 procent per 31 mars 
kan inlåningen öka med 40,0 miljarder SEK eller 55 
procent utan att bruttosoliditeten skulle understiga mi-
nimikravet om 3,0 procent, och 11,4 miljarder SEK eller 
16 procent för att inte understiga Finansinspektionens 
vägledning för bruttosoliditet om totalt 3,9 procent. 

Inlåningen är stabil och följer kundernas sparkapital. 
Historiskt sett har inlåningen ökat kraftigt över en kort 
period vid ett enstaka tillfälle, under första kvartalet 
2020, då inlåningen ökade med drygt 20 miljarder SEK 
eller nästan 50 procent, se graf nedan. Skulle inlåning-
en öka kraftigare än så på kort tid har Nordnet per 31 
mars 2022, utöver befintligt utrymme och föreslagen 
utdelning för 2021 som fastställs av årsstämman, 
beredskapsåtgärder för att kunna hantera ytterligare 
inlåning om 9,4 miljarder SEK. Totalt ger det en be-
redskap i förhållande till det regulatoriska minimikravet 
49,4 miljarder SEK i ytterligare inlåning, motsvarande 
en ökning på cirka 69 procent.

Finansiell ställning Q1 22 Q4 21 Q3 21 Q2 21 Q1 21 Q4 20 Q3 20 Q2 20

Kapitalbas1 3 719,2 3 755,9 3 434,7 3 191,1 3 102,1 2 951,6 2 389,4 2 128,0

Kärnprimärkapitalrelation1 14,7% 15,3% 18,6% 17,6% 18,2% 18,1% 15,0% 13,7%

Total kapitalrelation1 20,9% 21,6% 21,8% 20,9% 21,7% 21,8% 19,0% 18,0%

Bruttosoliditetsgrad1 4,43% 4,76% 4,44% 4,26% 4,04% 4,02% 3,30% 2,95%

Utlåning/inlåning1 39% 39% 39% 38% 36% 34% 32% 28%

1 Avser konsoliderad situation.

2 Inlåning i Nordnet Bank AB samt likviditeten i Nordnet Pensionsförsäkring AB

Kapitalkrav MSEK (RWE%) 

Totalt Kapital Bruttosoliditet ÖUP Internt

Kärnprimärkapital
Primärkapitaltillskott
Krav Bruttosoliditet (3.0%)
Vägledning Bruttosoliditet (0.9%)

Kreditrisk: Treasury
Kreditrisk: Lending

Pelare 2
Buffertkrav

Kreditrisk: Övrig
Marknads- & Op. risk

92 92

1 100

3 719
(20,9%)

3 274
(18,4%) 3 050

(17,1%) 2 826
(15,9%)

Pillar 2

Pillar 1

755 474

1 152

325 325

554 554

453 453

928

474

2 5182 619

Krav pelare 2, MSEK (RWE%)

ÖUP Internt

Totalt IRRBB CSRBB Övrigt

1 152
(6,5%) 928

(5,2%)

142

105
2 619 681

 Total Inlåning Inlåning per kund

0,5%

To
ta

l i
nl

ån
in

g 
(M

D
S

E
K

)

In
lå

ni
ng

 p
er

 k
un

d 
(S

E
K

)

202120202019201820172016201520142013201220112010

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0 0

10

90

70

80

60

50

40

30

20

200920082007

Koncern | Inlåning december 2007– mars 20222



13Nordnets delårsrapport januari-mars 2022

VerksamhetenVerksamheten

Kassaflöde
Januari - mars 2022
(Januari-mars 2021)

Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkas 
positivt under kvartalet av ökad likviditet på kunddepå-
er om 2 319,3 (1 772,9) MSEK men påverkades negativt 
av ökad utlåning om -1 854,8 (-2 751,2) MSEK. Inves-
teringsverksamheten har ett negativt kassaflöde under 
kvartalet till följd av ökade investeringar i obligationer 
och andra räntebärande värdepapper om -4 248,9  
(-1 228,0) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverk-
samheten har påverkats negativt av återköp av egna 
aktier om -56,5 MSEK.

Moderbolaget
Januari - mars 2022
(Januari-mars 2021)

Nordnet AB (publ) är ett holdingbolag och bedriver 
ingen verksamhet utöver rollen som ägare av Nordnet 
Bank AB och Nordnet Incentive AB. Rörelseintäkterna 
för januari-mars 2022 uppgick till 4,5 (4,5) MSEK och 
avser koncerninterna administrativa tjänster. Moder-
bolagets resultat efter finansiella poster för perioden 
januari-mars 2022 uppgick till -2,2 (0,6) MSEK. Mo-
derbolagets likvida medel uppgick till 1,4 (16,8 per 31 
december 2021) MSEK och eget kapital uppgick till  
2 351,9 (2 425,2 per 31 december 2021) 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 
förvaltningsberättelsen samt i not 7 i årsredovisningen 
för 2021.

Osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenserna till 
följd av Rysslands invasion av Ukraina kan påverka 
Nordnets riskexponeringar, främst på grund av föränd-
rade makroekonomiska faktorer. För portföljbelåning 
kan framför allt hög volatilitet och då speciellt kraftiga 
börsnedgångar påverka negativt. Kreditrisken i portfölj-
belåningen monitoreras löpande och Nordnet arbetar 
aktivt för att den ska vara låg. Någon ökning har hittills 
inte noterats under det första kvartalet. Den primära 
risken för högre kreditförluster bedöms föreligga inom 
privatlån, d.v.s. lån utan säkerhet, och då som en effekt 
av ökad arbetslöshet som skulle kunna få en negativ in-
verkan på låntagarnas betalningsförmåga. Nordnet har 
dock inte noterat någon förändrad betalningsförmåga 
hos bolagets kunder.

Granskning från Finansinspektionen
I slutet av mars 2021 meddelades att Finansinspektio-
nen beslutat att genomföra en undersökning mot Nord-
net avseende intern styrning och kontroll i förhållande 
till blankningsförordningen. Bakgrunden till undersök-
ningen var blankningstransaktioner som genomfördes 
av kunder till Nordnet i Moment Group AB i februari 
2021. Med anledning av dessa transaktioner ville  
Finansinspektionen granska Nordnets interna rutiner 
och processer för blankning samt tillämpningen av 
dessa, med särskilt fokus på blankningsförordningens 
förbud mot att blanka aktier utan täckning. 
 
Mellan Nordnet och Finansinspektionen har sedan 
dess förevarit en dialog, innefattande möte, begäran 
av material och annan skriftväxling. Den 16 december 
beslutade Finansinspektionen som ett steg i undersök-
ningsprocessen att inleda en sanktionsprövning. Finan-
sinspektionen har därefter skickat Nordnet en skrivelse 
i vilken redogörs för gjorda iakttagelser och de rättsliga 
omständigheter som anses ge anledning till övervägan-
de om sanktion. Nordnet har yttrat sig över innehållet 
i skrivelsen. Processen är ännu inte avslutad, men ett 
möjligt utfall är att Nordnet tilldelas en sanktion.
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Övriga bolagshändelser
Projekt rörande inhämtande av ytterligare 
kunddokumentation samt processuppdate-
ring AML
I vår finansiella rapport för tredje kvartalet 2021 med-
delade vi att Nordnet i relation till dagens regler kring 
penningtvätt saknade erforderlig dokumentation för ett 
antal kunder, och att vi därför sannolikt behövde avsluta 
ett antal kundförhållanden. Vid starten av projektet 
kring kundkännedom hösten 2021 kommunicerades att 
maximalt negativt utfall uppgick till 75 000 uppsagda 
kunder och 7,9 miljarder i utflyttat sparkapital. Projektet 
kommer att avslutas under andra kvartalet 2022, och 
vår prognos avseende total påverkan på kundbasen är 
att totalt drygt 60 000 kundförhållanden kommer att 
avslutas, varav 48 600 redan har sagts upp fram till och 
med mars månad. Avseende sparkapital som kommer 
att flyttas från Nordnet till följd av uppsägningarna är 
prognostiserat utfall cirka 500 MSEK, varav cirka 300 
MSEK redan har flyttats ut.

På ett övergripande plan har Nordnet gjort stora 
insatser för att uppfylla regler och förväntningar från 
omvärlden när det gäller att motverka penningtvätt 
och finansiering av terrorism, bland annat genom ovan 
nämnt projekt avseende inhämtande av ytterligare 
kunddokumentation. Nästa steg i arbetet, som är av 
engångskaraktär, påbörjades under det första kvartalet 
2022 och innefattar en översyn och uppgradering av 
våra processer för övervakning av transaktioner samt 
inhämtande av KYC-data. Kostnaden för att bli mer 
effektiv och automatiserad som organisation i detta 
avseende, i syfte att ännu bättre bekämpa penningtvätt 
och terroristfinansiering, är relativt omfattande och be-
räknas uppgå till 25-30 MSEK, vilken kommer rappor-
teras som en jämförelsestörande post.

Aktier och ägare
Antalet utestående aktier uppgick till 249 625 000 
per 31 mars 2022. Vid börsens stängning den 31 mars 
2021 var aktiekursen 170,00 SEK, vilket är en nedgång 
med 2,07 procent sedan årsskiftet. Nordnet AB (publ) 
är sedan den 25 november 2020 noterat på Nasdaq 
Stockholms large cap-lista under kortnamnet SAVE. 
Per den 31 mars 2022 hade bolaget 27 309 aktieägare, 
att jämföra med 27 445 per 31 mars 2021.

Årsstämma
Styrelsen föreslår att årsstämman den 28 april 2022
beslutar om en utdelning på 5,56 kronor per aktie, vilket 
motsvarar 70 procent av vinsten efter skatt för 2021. 
Vidare föreslås nyval av Gustaf Unger som styrelsele-
damot. Hans Larsson och Jan Dinkelspiel har avböjt 

omval.

Återköp av egna aktier
Årsstämman som hölls den 29 april 2021 bemyndigade 
styrelsen att besluta om att förvärva högst så många 
egna aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar 
sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Nord-
net. Under första kvartalet 2022 har 0,15 procent av 
totalt antal aktier,  375 000 stycken, återköpts. Bemyn-
digandet gäller intill nästa ordinarie årsstämma. 

Styrelsen föreslår att årsstämman den 28 april 2022 
beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera 
tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, besluta om för-
värv av högst så många egna aktier att Nordnet vid var 
tid innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga 
aktier i Bolaget.

Aktierelaterade incitamentsprogram
Inför årsstämman föreslår styrelsen att besluta om att 
emittera teckningsoptioner som ett led i ett nytt inci-
tamentsprogram för samtliga av Nordnet koncernens 
anställda. Sammanlagt omfattar incitamentsprogram-
met maximalt 2 527 806 teckningsoptioner som avses 
emitteras till deltagarna under maj 2022 till marknads-
värde som fastställt med hjälp av Black & Scholes 
värderingsmodell. Teckningsoptionerna kommer att ha 
en löptid på cirka 3,3 år. Optionspriset beräknas utifrån 
stängningskursen för Nordnets aktie den 6 maj 2022. 
Programmet kommer vid fullt utnyttjande att föranleda 
en utspädningseffekt om maximalt 1 procent av bola-
gets aktiekapital. 

Sedan tidigare finns två motsvarande teckningsop-
tionsprogram; 2021/2024 med sammanlagt 862 695 
optioner samt 2020/2023 som omfattar  
5 893 864 optioner. 

Medarbetare 
Antalet heltidstjänster uppgick per den 31 mars 2022 
till 662 (648 den 31 december 2021). I antalet heltids-
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tjänster inkluderas visstidsanställda, men ej föräldra-
ledig eller tjänstledig personal. Medeltalet anställda 
uppgick under perioden januari-mars till 690 (623 
under perioden januari-mars 2021). I antalet anställda 
inkluderas utöver antalet heltidstjänster, även föräldra-
ledig och tjänstledig personal. Förändringen av perso-
nalstyrka avser dels ett ökat antal medarbetare inom 
kundservice och back-office till följd av Nordnets starka 
kundtillväxt, samt fler utvecklare motiverat av ambitio-
nen att bygga världens bästa plattform för sparande 
och investeringar.

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 2021.

Förvärvsmoms Danmark 
Som konsekvens av nyligen implementerade regler 
kring omvänd skattskyldighet på tjänster från utländskt 
huvudkontor, har Nordnet hos danska skattemyndig-
heten återkrävt och erhållit förvärvsmoms på betalda 
tjänster från huvudkontoret för perioden juli 2017 till maj 
2020. Det totala belopp som erhållits är  
37 533 527 kronor, vilket redovisas som en  
jämförelsestörande post.

Händelser efter 31 mars 2022
I september 2021 lämnade Nordnet in en ansökan till 
Finansinspektionen om att starta fondbolag. Den 7 
april 2022 fick Nordnet tillstånd av finansinspektionen 
att bedriva fondverksamhet. Fondbolaget är ett helägt 
dotterbolag till Nordnet Bank AB och de fonder som 
ska förvaltas kommer att vara inriktade mot breda 
tillgångsslag och långsiktigt sparande. Fonder är ett 
prioriterat område för Nordnet och ett eget fondbolag 
är ett naturligt nästa steg i strategin för affärsområdet.

Nordnet AB (publ) har i april från Finansinspektionen 
erhållit godkännande som finansiellt holdingföretag.

Kommande rapporthändelser

Årsstämma 28 april 2022

Delårsrapport januari-juni 22 juli 2022

Delårsrapport januari-september 28 oktober 2022

Koncernöversikt
Illustrationen nedan visar Nordnets koncernschema per 
den 31 mars 2022. 

Jämförelsestörande poster

MSEK Q1 22 Q4 21 Q3 21 Q2 21 Q1 21 2022 2021 2020 2019 2018

Netfonds förvärv -35 -16

Avräkning moms 38 38 -20 -30

AML, processuppgradering -4

Kostnader relaterade till börsintroduktionen -109

Uppvärdering av aktieinnehav i Tink AB 66

Totalt 33 0 0 0 0 38 0 -129 1 -16
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Koncernens resultaträkning
          3 mån 3 mån 3 mån 12 mån

MSEK Not
jan-mar

2022
jan-mar

2021
okt-dec

2021
jan-dec 

2021

Provisionsintäkter 3 851,5 1 165,7 816,4 3 476,4

Provisionskostnader 3 -198,6 -238,8 -175,8 -746,8

Ränteintäkter 4 294,0 210,7 267,5 945,2

Räntekostnader 4 -92,2 -42,7 -82,8 -228,0

Nettoresultat av finansiella transaktioner -5,9 -0,1 3,2 18,0

Övriga rörelseintäkter 38,1 18,8 61,5 163,7

Summa rörelseintäkter 886,8 1 113,6 889,9 3 628,4

Allmänna administrationskostnader -211,3 -228,9 -236,1 -917,5

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-43,0 -39,6 -41,7 -162,7

Övriga rörelsekostnader -9,6 -11,4 -21,6 -60,7

Summa kostnader före kreditförluster -263,8 -279,9 -299,4 -1 140,9

Resultat före kreditförluster 623,0 833,7 590,5 2 487,5

Kreditförluster, netto 5 -9,6 -4,1 -12,5 -36,3

Rörelseresultat 613,4 829,6 578,1 2 451,2

Skatt på periodens resultat -112,3 -163,7 -109,2 -466,5

Periodens resultat 501,1 665,9 468,9 1 984,7

Resultat per aktie före utspädning, SEK 10 1,95 2,63 1,83 7,79

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 10 1,94 2,62 1,82 7,79

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 10 249 875 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 10 250 916 782 250 721 982 251 626 635 251 146 045

1 Hela resultatet tillfaller moderbolagets aktieägare.

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

MSEK
jan-mar

2022
jan-mar

2021
okt-dec

2021
jan-dec 

2021

Periodens resultat 501,1 665,9 468,9 1 984,7

Poster som skall återföras till resultatet

Värdeförändringar av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt 
totalresultat

-72,7 -1,7 -0,8 -3,6

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

15,0 0,3 0,2 0,7

Omräkning av utländsk verksamhet 35,4 31,4 19,2 45,0

Skatt på omräkning av utländsk verksamhet -1,8 -2,1 -1,0 -3,1

Övrigt totalresultat efter skatt -24,1 27,9 17,6 39,0

Totalresultat efter skatt 1 477,0 693,8 486,5 2 023,7

Finansiella 
rapporter.

1 Hela resultatet tillfaller moderbolagets aktieägare.
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Koncernens balansräkning

MSEK Not 2022-03-31 2021-12-31

Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker  4 437,8  4 249,8

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm  37 527,0  33 702,7

Utlåning till kreditinstitut  487,7  644,8

Utlåning till allmänheten 5  28 350,7  26 326,2

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  11 342,3  10 978,3

Aktier och andelar  3,4  5,2

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken  143 361,5  152 165,5

Immateriella anläggningstillgångar  946,8  920,7

Materiella anläggningstillgångar  270,9  285,3

Uppskjutna skattefordringar  1,0  0,9

Aktuella skattefordringar  2,2  0,6

Övriga tillgångar  2 954,9  2 906,3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  398,9  357,9

Summa tillgångar  230 085,1  232 544,2

Skulder

In- och upplåning från allmänheten  67 532,2  64 286,7

Skulder där kunden bär placeringsrisken  143 366,0  152 168,3

Övriga skulder  11 833,5  9 468,7

Aktuella skatteskulder  627,1  327,6

Uppskjutna skatteskulder  66,3  65,7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  264,1  237,1

Summa skulder  223 689,1  226 554,1

Eget kapital

Aktiekapital  1,2  1,2

Primärkapital  1 100,0  1 100,0

Övrigt tillskjutet kapital  7 069,4  7 125,9

Andra reserver -85,5 -61,4 

Intjänade vinstmedel inklusive periodens resultat -1 689,1 -2 175,6 

Totalt eget kapital  6 396,0  5 990,1

Summa skulder och eget kapital  230 085,1  232 544,2

Finansiella rapporter
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

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 2022 1,2 1 100,0 7 125,9 -61,4 -2 175,6 5 990,1

Resultat efter skatt som redovisas över 
resultaträkningen

 -  -  -  - 501,1 501,1

Övrigt totalresultat efter skatt  -  -  - -24,1  - -24,1

Totalresultat  -  -  - -24,1 501,1 477,0

Transaktioner redovisade direkt i eget kapital

Transaktionskostnader vid emission av primär-
kapital

 -  -  -  - -0,7 -0,7

Skatt på transaktionskostnader vid emission av 
primärkapital

 -  -  -  - 0,1 0,1

Emission av teckningsoptioner  -  -  0,0  -  - 0,0

Återköp av aktier  -  - -56,5  -  - -56,5

Ränta primärkapital  -  -  -  - -14,1 -14,1

Summa transaktioner redovisade direkt i eget 
kapital

 - - -56,5  - -14,6 -71,1

Summa eget kapital den 31 mars 2022 1,2 1 100,0 7 069,4 -85,5 -1 689,1 6 396,0

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
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Finansiella rapporter

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

MSEK
Aktie- 

kapital
Primär-
kapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital
Andra  

reserver

Intjänade  
vinstmedel 

inklusive årets 
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

 -  -  -  - 1 984,7 1 984,7

Övrigt totalresultat efter skatt  -  -  - 39,0  - 39,0

Totalresultat  -  -  - 39,0 1 984,7 2 023,7

Transaktioner redovisade direkt i eget kapital

Emission av primärkapital 1  - 600,0  -  -  - 600,0

Transaktionskostnader vid emission av primär-
kapital

 -  -  -  - -2,1 -2,1

Skatt på transaktionskostnader vid emission av 
primärkapital

 -  -  -  - 0,4 0,4

Emission av teckningsoptioner  -  - 13,5  -  - 13,5

Ränta primärkapital  -  -  -  - -37,1 -37,1

Lämnad utdelning  -  -  -  - -820,0 -820,0

Summa transaktioner redovisade direkt i eget 
kapital

 - 600,0 13,5  - -858,8 -245,3

Summa eget kapital den 31 december 2021 1,2 1 100,0 7 125,9 -61,4 -2 175,6 5 990,1

1 Emission av primärkapital om 600 MSEK. Obligationerna har evig löptid, första möjliga inlösen efter fem år och löper med en ränta om 

tre månaders stibor + 3,90 procent. Obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm. 
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Koncernens kassaflöde

3 mån 3 mån 3 mån 12 mån

MSEK
jan-mar

2022
jan-mar

2021
okt-dec

2021
jan-dec

2021

Den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 803,1 918,8 316,4 2 089,6

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 3 563,4 569,8 3 380,7 11 522,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 366,5 1 488,6 3 697,1 13 612,2

Investeringsverksamheten

Förvärv och avyttringar av immateriella och materiella anläggningstillgångar -37,1 -47,6 -48,7 -167,6

Nettoinvesteringar i finansiella instrument -4 248,9 -1 228,0 -4 871,8 -12 032,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 286,0 -1 275,6 -4 920,5 -12 200,3

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,2 -2,2 161,7 -236,8

Återköp av aktier -56,5 - - -

Periodens kassaflöde 27,3 210,8 -1 061,7 1 175,1

Likvida medel vid periodens början 4 894,6 3 704,0 5 953,9 3 704,0

Kursdifferens i likvida medel 3,6 16,8 2,4 15,5

Likvida medel vid periodens slut 1 4 925,5 3 931,6 4 894,6 4 894,6

varav tillgodohavande hos centralbanker 4 437,8 3 279,8 4 249,8 4 249,8

varav utlåning till kreditinstitut 487,7 651,8 644,8 644,8

1 I beloppet ingår spärrade medel om 404 (377) MSEK.

Finansiella rapporter
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Finansiella rapporter

Moderbolagets resultaträkning

3 mån 3 mån 3 mån 12 mån

MSEK
jan-mar

2022
jan-mar 

2021
okt-dec

2021
jan-dec

2021

Nettoomsättning 4,5 4,5 4,3 17,5

Summa rörelseintäkter 4,5 4,5 4,3 17,5

Övriga externa kostnader -3,0 0,5 -1,4 -6,2

Personalkostnader -3,2 -3,4 -3,3 -13,2

Övriga rörelsekostnader -1,0 -0,5 -0,8 -2,5

Summa rörelsekostnader -7,2 -3,4 -5,5 -21,9

Rörelseresultat -2,7 1,1 -1,2 -4,4

Resultat från finansiella investeringar:

Resultat från andelar i koncernföretag  - -  305,9  305,9

Räntekostnader och liknande kostnader 0,0 -0,3 -0,2 -0,8

Resultat från finansiella investeringar 0,0 -0,3 305,7 305,0

Resultat efter finansiella poster -2,7 0,8 304,5 300,7

Skatt på periodens resultat 0,5 -0,2 -0,7 -0,3

Periodens resultat -2,2 0,6 303,7 300,4

Poster som ska återföras till resultat - - - -

Övrigt totalresultat efter skatt - - - -

Totalresultat efter skatt -2,2 0,6 303,7 300,4

Moderbolagets balansräkning

MSEK 2022-03-31 2021-12-31

Tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 2 409,2 2 409,2

Omsättningstillgångar 7,7 11,0

Kassa och bank 1,4 16,8

Summa tillgångar 2 418,3 2 436,9

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital 1,2 1,2

Fritt eget kapital 2 350,7 2 424,0

Kortfristiga skulder 66,4 11,7

Summa skulder och eget kapital 2 418,3 2 436,9
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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 2021 not 5, avsnittet ”Tillämpade redovis-
ningsprinciper”. Tillämpade redovisningsprinciper och 
beräkningsgrunder är oförändrade jämfört med årsre-
dovisningen 2021, med undantag för nedanstående 

ändringar.

Standarder som träder i kraft 2023 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 
transparens över försäkringsföretagens intjäning och 
ökad jämförbarhet mellan företag och länder. IFRS 17 
publicerades i maj 2017, uppdaterades i juni 2020, och 
tillämpas från 1 januari 2023. 

IFRS 17 fastställer principer för redovisning, presen-
tation, värdering och upplysningar om försäkrings-
kontrakt. IFRS 17 gäller inte för redovisning i juridisk 
person, utan endast på koncernnivå, eftersom IFRS 17 
inte är förenlig med ÅRFL. I juridisk person kommer för-
säkrings- och investeringsavtal fortsätta att redovisas 
som tidigare. IFRS 17 kommer därmed inte att ha någon 
väsentlig påverkan på Nordnets finansiella rapporter. 
 

Noter
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Jan-mars 2022 Sverige Norge Danmark Finland Total

Courtageintäkter  132,5  119,1  113,0  169,4  534,1 

Valutaintäkter  40,2  46,1  49,2  23,6  159,1 

Fondrelaterade intäkter  71,5  51,4  9,6  6,1  138,5 

Övriga provisionsintäkter  8,0  4,9  3,6  3,3  19,8 

Intäkter kopplade till börsintroduktioner 
och företagshändelser

 4,1  4,2  0,8  1,1  10,1 

Övriga rörelseintäkter  12,1  3,8  6,9  3,7  26,5 

Summa  268,4  229,5  183,1  207,2  888,1 

Tidpunkt för intäktsredovisning

Tjänst överförd till kund över tid  -    -    -    -   -

Tjänst överförd till kund vid en tidpunkt  268,4  229,5  183,1  207,2  888,1 

Jan-dec 2021 Sverige Norge Danmark Finland Total

Courtageintäkter 488,8 460,4 532,2 603,8 2 085,1

Valutaintäkter 186,2 198,3 244,3 123,0 751,9

Fondrelaterade intäkter 307,1 178,5 33,2 22,8 541,6

Övriga provisionsintäkter 39,5 18,4 23,8 16,1 97,8

Intäkter kopplade till börsintroduktioner 
och företagshändelser

33,6 7,2 16,0 58,1 115,0

Övriga rörelseintäkter 13,0 6,5 9,6 13,0 42,0

Summa 1 068,2 869,3 859,1 836,8 3 633,3

Tidpunkt för intäktsredovisning

Tjänst överförd till kund över tid  -    -    -    -   -

Tjänst överförd till kund vid en tidpunkt 1 068,2 869,3 859,1 836,8 3 633,3

Not 2 Intäkter från avtal med kunder

Noter

Jan-mars 2021 Sverige Norge Danmark Finland Total

Courtageintäkter  148,2  171,1  201,5  216,6  737,3 

Valutaintäkter  66,7  77,1  96,8  49,3  290,0 

Fondrelaterade intäkter  70,1  37,1  6,4  4,7  118,3 

Övriga provisionsintäkter  9,1  2,7  5,1  3,1  20,0 

Intäkter kopplade till börsintroduktioner 
och företagshändelser

 4,9  0,0  3,1  2,9  10,9 

Övriga rörelseintäkter  3,1  1,0  1,3  2,7  8,1 

Summa  302,1  289,0  314,2  279,4  1 184,7 

Tidpunkt för intäktsredovisning

Tjänst överförd till kund över tid  -    -    -    -   -

Tjänst överförd till kund vid en tidpunkt  302,1  289,0  314,2  279,4 1 184,7
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Noter

Not 3 Provisionsnetto

3 mån 3 mån 3 mån 12 mån

MSEK
jan-mar

2022
jan-mar 

2021
okt-dec

2021
jan-dec

2021

Provisionsintäkter 

Provisionsintäkter - transaktionsrelaterade 1 534,1 737,3 467,1 2 085,1

Provisionsintäkter - ej transaktionsrelaterade 2 158,3 138,3 177,8 639,4

Valutaintäkter 159,1 290,0 171,6 751,9

Summa provisionsintäkter 851,5 1 165,7 816,4 3 476,4

Provisionskostnader

Provisionskostnader - transaktionsrelaterade -144,0 -192,0 -121,1 -546,4

Provisionskostnader - ej transaktionsrelaterade -53,1 -46,8 -54,7 -200,4

Övriga provisionskostnader -1,5 - - -

Summa provisionskostnader -198,6 -238,8 -175,8 -746,8

Provisionsnetto 652,9 926,9 640,6 2 729,6

1 Avser courtageintäkter

2 Avser primärt provisionsintäkter från fondsparande

Not 4 Räntenetto

3 mån 3 mån 3 mån 12 mån

MSEK
jan-mar

2022
jan-mar 

2021
okt-dec

2021
jan-dec

2021

Ränteintäkter

Utlåning till kreditinstitut 42,9 30,1 45,6 158,7

Räntebärande värdepapper 61,8 15,0 35,4 84,2

Utlåning till allmänheten 187,6 162,6 183,0 691,1

Övriga ränteintäkter 1,6 3,0 3,4 11,2

Summa ränteintäkter 294,0 210,7 267,5 945,2

Räntekostnader

Skulder till kreditinstitut -5,4 -4,9 -7,3 -21,8

Räntebärande värdepapper -49,7 -13,1 -28,8 -74,4

In- och utlåning från allmänheten -0,2 -0,1 -0,2 -0,2

Övriga räntekostnader -36,9 -24,6 -46,6 -131,6

Summa räntekostnader -92,2 -42,7 -82,8 -228,0

Räntenetto 201,8 168,0 184,6 717,1
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Noter

Kreditförlustreserv 2021-12-31 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Totalt

Upplupet anskaffningsvärde 25 848,2 454,7 128,5 26 431,4

Reservering för kreditförluster -24,0 -21,2 -60,0 -105,2

Total utlåning till allmänheten 25 824,2 433,5 68,5 26 326,2

Kreditförlustreserv 2022-03-31 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Totalt

Upplupet anskaffningsvärde 27 895,3 429,1 130,2 28 454,6

Reservering för kreditförluster -22,3 -21,9 -59,7 -103,9

Total utlåning till allmänheten 27 872,9 407,2 70,6 28 350,7

Den totala utlåningen uppgår till 28 350,7 (26 326,2 
per 31 december 2021) MSEK varav 1 823,3 (950,3 
per 31 december 2021) MSEK utgörs av utlåningen till 
allmänheten som i sin helhet täcks av pantsatta likvida 
medel på kapitalförsäkringar och investeringsspar-
konton (ISK). Framförallt har Portföljbelåningen och 
Bolånen ökat som en konsekvens av stark kundtillväxt, 
ökat intresse för portföljbelåning och konkurrenskrafti-
ga produkter samt marknadens lägsta bolåneränta.  

Utlåning till allmänheten redovisas efter avdrag för kon-
staterade och förväntade kreditförluster. Vid periodens 
utgång uppgick den totala reserveringen för förväntade 
kreditförluster till 103,9 (105,2 per 31 december 2021) 
MSEK. Den totala reserveringen minskade med 1,3 
MSEK jämfört med föregående kvartal men ökade med 
2,4 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2021. 
 
Kreditförlustreserveringarna för portföljbelåning uppgår 
till 9,6 (11,8  per 31 december 2021) MSEK. Den lägre 
reserveringen för portföljbelåningen är en funktion av 
att ett mindre antal äldre reserveringar har klassificerats 
om till konstaterade kreditförluster samt att depåer har 
avslutats på grund av brister i kundinformation, vilket 
även har minskat reserveringarna. Minskad överbe-
låning och övertrassering har också bidragit till mins-
kade reserveringar. Den volymviktade genomsnittliga 
belåningsgraden i kundernas depåer med kreditlimit 
uppgick till 37,6 (36,2) procent. 

Kreditförlustreserven för bolån uppgår till 3,2 (3,2 per 
31 december 2021) MSEK. Reserven är i stort sett 
oförändrad sedan 31 december 2021. Kreditrisken i 
Nordnets bolåneportfölj bedöms som låg och Nord-
net har ännu inte haft något fallissemang i portföljen. 
Nordnet erbjuder bolån på den svenska marknaden 
med en maximal belåningsgrad på 60 procent. Nordnet 
erbjuder bolån till personal i Sverige med en maximal 
belåningsgrad på 75 procent. Den genomsnittliga 
belåningsgraden avseende bolån uppgick per 31 mars 
2022 till 45,8 (45,7 per 31 december 2021) procent. 
Under det första kvartalet fortsatte den positiva pris-
utvecklingen på bostadsmarknaden, men osäkerheten 
har ökat. 
 
Kreditförlustreserveringarna för privatlån uppgår till 91,1 
(90,2 per 31 december 2021) MSEK. Reserveringen för 
privatlån har under första kvartalet ökat främst på grund 
av större andel lån i steg 2. Anledningen till detta be-
döms inte vara en ökad risk, utan en effekt av ändrade 
processer till följd av ny inkassopartner och därmed en 
förkortad tidsfrist för inkassokrav. Bedömningen är att 
ytterligare processoptimeringar under andra kvartalet 
kommer leda till att andelen i steg 2 går tillbaka till sam-
ma nivåer som innan årsskiftet.

Utifrån validering av reserveringarna för privatlån i 
förhållande till faktiska kreditförluster, är bedömningen 
att risken för fallissemang har överskattats. Innan ny 

Utlåning, MSEK 2022-03-31 2021-12-31 förändring %

Portföljbelåning 14 672,6 13 325,3 10,1%

Bolån 9 570,8 8 868,4 7,9%

Privatlån 4 107,3 4 132,5 -0,6%

Total utlåning till allmänheten 28 350,7 26 326,2 7,7%

varav krediter som täcks av pantsatta likvida medel 1 823,3 950,3 91,9%

Not 5 Utlåning till allmänheten 
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kalibrering eller modellutveckling är implementerad ge-
nomförs därför, från och med mars, en manuell reserve-
ringsjustering i form av en minskning av reserveringen 
med 2,0 MSEK.

Nordnet redovisar reserver för kreditförluster på finan-
siella tillgångar som värderas till upplupet anskaffnings-
värde. 

För samtliga kreditprodukter har Nordnet utvecklat 
statistiska modeller som består av en kombination av 
historisk, aktuell, framåtblickande och makroekonomisk 
data samt av Nordnet bedömda relevanta benchmarks 
såväl som extern data från flertalet källor för att kunna 
mäta kreditrisken och bedöma den potentiella risken 
för fallissemang. Mätning av kreditexponering och 
beräkning av förväntade kreditförluster är komplex och 
inkluderar användandet av modeller som bygger på 
sannolikheten för fallissemang, exponering vid fallisse-
mang och förlust vid fallissemang. 

I beräkningen av förväntade kreditförluster ingår fram-
åtblickande information med makrovariabler  baserad 
på olika scenarier. Prognosen för de tre scenarierna 
- bas, positiv och negativ baseras på olika antaganden 
om framtida arbetslöshet och ekonomisk återhämtning. 

Vikter scenarier för privatlån och portföljbelåning:

Noter

Scenario Vikt

Sedan oktober 2021 Positiv 25%

Bas 50%

Negativ 25%

Under mars 2020-oktober 2021 Positiv 10%

Bas 20%

Negativ 70%

Not 5 Utlåning till allmänheten 
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Noter

Jan-mar 2022

MSEK Sverige Norge Danmark Finland Koncernen

Provisionsnetto 198,2 144,1 146,6 164,0 652,9

Räntenetto 114,6 62,2 22,5 2,4 201,8

Nettoresultat av finansiella transaktioner -5,1 0,0 -0,3 -0,4 -5,9

Övriga rörelseintäkter 16,6 8,6 7,9 5,0 38,1

Summa rörelseintäkter 324,3 214,8 176,7 171,0 886,8

Totala rörelsekostnader -115,9 -63,6 -24,4 -59,9 -263,8

Summa kostnader före kreditförluster -115,9 -63,6 -24,4 -59,9 -263,8

Resultat före kreditförluster 208,5 151,2 152,3 111,1 623,0

Kreditförluster, netto -9,9 -0,2 0,5 0,0 -9,6

Rörelseresultat 198,6 151,0 152,8 111,0 613,4

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

Not 6 Koncernen - segment

Jan-dec 2021

MSEK Sverige Norge Danmark Finland Koncernen

Provisionsnetto 805,5 562,2 745,8 616,1 2 729,6

Räntenetto 455,8 169,7 73,0 18,6 717,1

Nettoresultat av finansiella transaktioner 15,4 1,8 0,9 -0,1 18,0

Övriga rörelseintäkter 47,4 15,5 27,4 73,4 163,7

Summa rörelseintäkter 1 324,2 749,1 847,1 708,0 3 628,4

Totala rörelsekostnader -448,1 -243,3 -223,1 -226,5 -1 140,9

Summa kostnader före kreditförluster -448,1 -243,3 -223,1 -226,5 -1 140,9

Resultat före kreditförluster 876,1 505,8 624,1 481,5 2 487,5

Kreditförluster, netto -35,7 -1,4 0,3 0,5 -36,3

Rörelseresultat 840,4 504,4 624,4 482,0 2 451,2
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Noter

Not 7 Koncernen - finansiella instrument

Kategorisering av finansiella instrument

2022-03-31
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  4 437,8  -  -  -  -  4 437,8

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm 17 349,31  -  -  20 177,7  -  37 527,0

Utlåning till kreditinstitut  487,7  -  -  -  -  487,7

Utlåning till allmänheten  28 350,7  -  -  -  -  28 350,7

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper

 262,9  -  -  11 079,5  -  11 342,3

Aktier och andelar, noterade  -  2,7  -  -  -  2,7

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

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken 2  1 293,5  -  138 847,5  3 220,4  -  143 361,5

Övriga tillgångar  2 954,9  -  -  -  2,2  2 957,0

Upplupna intäkter  324,5  -  -  -  -  324,5

Summa tillgångar  55 461,2  3,4  138 847,5  34 477,6  2,2  228 792,0

Skulder

In- och upplåning från allmänheten  67 532,2  -  -  -  -  67 532,2

Skulder där kunden bär placeringsrisken  -  -  143 366,0  -  -  143 366,0

Övriga skulder  11 833,5  -  -  -  693,3  12 526,8

Upplupna kostnader  264,1  -  -  -  -  264,1

Summa skulder  79 629,8  -  143 366,0  -  693,3  223 689,1

1 Marknadsvärdet uppgår till 17 391,8 MSEK.
2 3 220,4 MSEK avser återinvesteringar i obligationer och 1 293,5 MSEK avser likvida medel.

2021-12-31
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  4 249,8  -  -  -  -  4 249,8

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm  17 413,61  -  -  16 289,1  -  33 702,7

Utlåning till kreditinstitut  644,8  -  -  -  -  644,8

Utlåning till allmänheten  26 326,2  -  -  -  -  26 326,2

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper

 299,0  -  -  10 679,2  -  10 978,3

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

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

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken 2  1 893,2  -  148 561,6  1 710,7  -  152 165,5

Övriga tillgångar  2 906,3  -  -  -  0,6  2 906,9

Upplupna intäkter  294,0  -  -  -  -  294,0

Summa tillgångar  54 027,0  5,2  148 561,6  28 679,0  0,6  231 273,3

Skulder

In- och upplåning från allmänheten  64 286,7  -  -  -  -  64 286,7

Skulder där kunden bär placeringsrisken  -  -  152 168,3  -  -  152 168,3

Övriga skulder  9 468,7  -  -  -  393,2  9 862,0

Upplupna kostnader  237,1  -  -  -  -  237,1

Summa skulder  73 992,5  -  152 168,3  -  393,2  226 554,1

1 Marknadsvärdet uppgår till 17 480,8 MSEK.
2 1 710,7 MSEK avser återinvesteringar i obligationer och 1 893,2 MSEK avser likvida medel.
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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 vär-
de via resultaträkningen, främst bestående av tillgångar 
där kunden bär placeringsrisken, bestäms verkligt värde 
utifrån noterade köpkurser på balansdagen på tillgång-
arna. Skulder där kunden bär placeringsrisken får en 
indirekt värdering från tillgångssidan, varmed dessa 
bedöms utgöra instrument i nivå 2.

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 7 Koncernen - finansiella instrument
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Finansiella instrument redovisade till verkligt värde
2022-03-31

MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm 20 177,7  -  -  20 177,7

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 11 079,5  -  -  11 079,5

Aktier och andelar ¹ 2,7  -  0,7  3,4

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken 141 033,2  372,0  1 956,4  143 361,5

Delsumma 172 293,1 372,0 1 957,1 174 622,1

Finansiella tillgångar där verkligt värde lämnas i upplysningssyfte

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 4 437,8  -  -  4 437,8

Utlåning till kreditinstitut  -  487,7  -  487,7

Utlåning till allmänheten  -  28 350,7  -  28 350,7

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm  -  17 391,8  -  17 391,8

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  -  264,3  -  264,3

Övriga tillgångar 2 954,9  -  -  2 954,9

Upplupna intäkter 324,5  -  -  324,5

Delsumma 7 717,1  46 494,5  -  54 211,7

Summa 180 010,2  46 866,5  1 957,1  228 833,8

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde

Skulder där kunden bär placeringsrisken  -  143 366,0  -  143 366,0

Summa  -  143 366,0  -  143 366,0

¹ Aktier och andelar i nivå 3 avser onoterade aktier.

¹ Aktier och andelar i nivå 3 avser onoterade aktier.

2021-12-31

MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm 16 289,1  -  -  16 289,1

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 10 679,2  -  -  10 679,2

Aktier och andelar ¹ 4,4  -  0,7  5,2

Tillgångar där kunden bär placeringsrisken 147 452,6  267,7  4 445,2  152 165,5

Delsumma 174 425,4 267,7 4 445,9 179 139,0

Finansiella tillgångar där verkligt värde lämnas i upplysningssyfte

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 4 249,8  -  -  4 249,8

Utlåning till kreditinstitut  -  644,8  -  644,8

Utlåning till allmänheten  -  26 326,2  -  26 326,2

Belåningsbara statsskuldförbindelser mm  -  17 480,8  -  17 480,8

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  -  300,8  -  300,8

Övriga tillgångar 2 906,3  -  -  2 906,3

Upplupna intäkter 294,0  -  -  294,0

Delsumma 7 450,2  44 752,5  -  52 202,7

Summa 181 875,5  45 020,2  4 445,9  231 341,7

Finansiella skulder redovisade till verkligt värde

Skulder där kunden bär placeringsrisken  -  152 168,3  -  152 168,3

Summa  -  152 168,3  -  152 168,3

Forts. Not 7 Koncernen - finansiella instrument
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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 obligatio-
ner som värderas utifrån en räntekurva samt skulder i 
försäkringsverksamheten vars värde indirekt är kopplat 
till ett specifikt tillgångsvärde som värderas baserat på 
observerbara indata. För mindre likvida obligationsinne-
hav sker justering för kreditspread baserat på observer-
bar marknadsdata 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 
beräkningen av det verkliga värdet. Nivå 3 innehåller i 
huvudsak onoterade eget kapitalinstrument där pen-
sionsbolagets kunder bär placeringsrisken. Då värde-
ringsmodeller 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
Under första kvartalet har finansiella instrument vär-
derade i nivå 3 minskat med 2 489 MSEK. Den största 
minskningen är en konsekvens av utflytt av försäkrings-
tagares underliggande instrument, 2 962 MSEK. Inflytt 
av försäkringstagares underliggande instrument uppgår 
till 381 MSEK. 

Därutöver är 69 MSEK hänförligt till värdeförändringar 
på befintliga instrument inom nivå 3.
 
23 MSEK har under kvartalet överförts från nivå 1 till nivå 
3. Främsta orsaken till överföringen är att instrumentet 
inte handlats aktivt under perioden och har värderats 
enligt oberoende teoretisk värdering.

Från nivå 3 till nivå 1 har överförts aktier och andelar
om 68 MSEK där främsta orsaken till överföringen är 
att instrument som tidigare saknade tillförlitliga data 
eller värderats enligt oberoende teoretisk värdering nu 
handlats aktivt under perioden där tillförlitliga prisnote-
ringar funnits tillgängliga på marknaden. 

Från nivå 2 till nivå 1 har överförts obligationer och
andra räntebärande värdepapper om 35 MSEK där
främsta orsaken till överföringarna var att instrumenten
handlades aktivt under perioden och tillförlitliga prisno-
teringar fanns tillgängliga på marknaden.

Från nivå 1 till nivå 2 har instrument överförts om 152 
MSEK där främsta orsaken var att instrumenten inte 
handlats aktivt under perioden.  
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MSEK 2022-03-31 2021-12-31

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 2 856,3 2 811,1

varav depositioner hos kreditinstitut 2 460,1 2 420,9

varav depositioner hos clearinginstitut 396,2 390,2

Eventualförpliktelser

Ansvarsförbindelser 14,7 24,0

Åtaganden

Beviljade men ej utbetalda krediter2 165,9 118,7

Förvaltade medel för tredje mans räkning 

Klientmedel 140,1 119,1

Not 8 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden

¹ I beloppet ingår spärrade medel om 404 (377) MSEK som i huvudsak avser ställda säkerheter hos clearinginstitut, centralbanker och börsen.
2 I beloppet ingår beviljade, ej utbetalda bolån om 142 (146) MSEK.

I försäkringsrörelsen uppgår per balansdagen 31 mars 2022, registerförda tillgångar till 143 361 (152 165 per 31 december 2021) MSEK, för vilka försäkrings-

tagarna har förmånsrätt.

  

Not 9 Information om kapitaltäckning och likviditet
Upplysningar i denna not lämnas i enlighet med 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
(FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag, Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och 
kapitalbuffertar samt Finansinspektionens föreskrifter 
(FFFS 2010:7) om hantering och offentliggörande av 
likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbo-
lag. Övriga erforderliga upplysningar enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 575/2013 
om tillsynskrav för kreditinstitut (”tillsynsförordningen”) 
samt förordningar som kompletterar tillsynsförordning-
en lämnas på Nordnets hemsida, se www.nordnetab.
com.

Finansiellt konglomerat
Kapitalbas och kapitalkrav
Det finansiella konglomeratet omfattar Nordnet AB 
(publ) och dess samtliga dotterbolag. Kapitalbas och 
kapitalkrav beräknas i enlighet med konsolideringsme-
toden. 

Kapitalkravet för enheter inom Försäkringsverksam-
heten påverkas av försäkringstagarnas tillgångar. 
Kapitalkravet från bankverksamheten (redovisat i detalj 
under rubrik för konsoliderad situation) varierar främst 
med storleken och kreditkvaliteten på bankens expo-
neringar. För det finansiella konglomeratet beräknas 
Solvenskapitalkrav och kapitalbas enligt standardmo-
dellen under Solvens 2, vilket bejakar det samlade kapi-
talkravet från både bank och försäkringsverksamheten. 
Som en följd av solvensregelverket tillkommer posten 
solvenskapital i konglomeratets kapitalbas, vilket avser 
beräknat framtida nuvärde av de i konglomeratet ingå-
ende försäkringsbolagens (Nordnet Pensionsförsäkring 
AB inklusive dotterbolaget Nordnet Livsforsikring AS) 
kassaflöden genererade av försäkringstagarnas kapital.
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Forts. Not 9 Information om kapitaltäckning och likviditet

Kapitalbas och kapitalkrav

MSEK 2022-03-31 2021-12-31

Kapitalbas efter justeringar och avdrag 6 071,1 5 837,2

Kapitalkrav 5 165,1 5 044,7

Överskott 906,0 792,5

Finansiella konglomeratets kapitaltäckningsgrad 1,2 1,2

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

Konsoliderad situation 
Kapitalbas och kapitalkrav
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 scha-
blonmetoden. 

Som en del av Finansinspektionens översyns- och 
utvärderingsprocess som slutfördes under det tredje 
kvartalet beslutade Finansinspektionen att Nordnet ska 
uppfylla ett pelare 2-krav om 6,47 procent för den kon-
soliderade situationen och motsvarande 6,97 procent 
för Nordnet Bank AB. Kapitalbaskravet ska uppfyllas 
med tre fjärdedelar primärkapital varav minst tre fjärde-
delar ska bestå av kärnprimärprimärkapital. 

Kapitalbasen ska täcka minimikapitalkrav och det kom-
binerade buffertkravet samt tillkommande Pelare 2 krav. 
Resultatet för Q1 2022 är medräknat då de externa 
revisorerna har verifierat resultatet och tillstånd har 
erhållits från Finansinspektionen. 

Från tredje kvartalet 2021 gör Nordnet ett reducerat 
avdrag för immateriella programvarutillgångar i enlighet 
med ändringen i den delegerade förordningen (EU) nr 

241/2014. Det innebär att alla immateriella programva-
rutillgångar, vilkas värde inte påverkas i väsentlig grad 
av att ett instituts resolution, insolvens eller likvidation, 
dras bort från kapitalbasen utifrån en försiktig värde-
ring (max tre års avskrivningstid). Kvarvarande del av 
programvarans redovisade värde ska ha en riskvikt på 
100 procent. Detta är mer gynnsamt i jämförelse med 
tidigare regler som innebar avdrag för samtliga pro-
gramvarutillgångar från kapitalbasen. Den förändringen 
gör att kapitalbasen samt det totala riskvägda expone-
ringsbeloppet ökar med 182,2 MSEK per 31 mars 2022.
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Forts. Not 9 Information om kapitaltäckning och likviditet

MSEK 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31

Tillgänglig kapitalbas (belopp)

1 Kärnprimärkapital 2 619,2 2 655,9 2 934,7 2 691,1 2 602,1

2 Primärkapital 3 719,2 3 755,9 3 434,7 3 191,1 3 102,1

3 Totalt kapital 3 719,2 3 755,9 3 434,7 3 191,1 3 102,1

Riskvägda exponeringsbelopp

4 Totalt riskvägt exponeringsbelopp 17 805,2 17 399,0 15 737,9 15 280,4 14 300,4

Kapitalrelationer (som en procentandel av det riskvägda expo-
neringsbeloppet)

5 Kärnprimärkapitalrelation (i %) 14,7% 15,3% 18,7% 17,6% 18,2%

6 Primärkapitalrelation (i %) 20,9% 21,6% 21,8% 20,9% 21,7%

7 Total kapitalrelation (i %) 20,9% 21,6% 21,8% 20,9% 21,7%

Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera andra risker än risken 
för alltför låg bruttosoliditet (som en procentandel av det risk-
vägda exponeringsbeloppet)

EU 
7a

Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera andra risker än risken för 
alltför låg bruttosoliditet (i %)

6,5% 6,5% 6,5% 5,4% 6,3%

EU 
7b

varav: ska utgöras av kärnprimärkapital (i procentenheter) 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 4,2%

EU 
7c

varav: ska utgöras av primärkapital (i procentenheter) 4,9% 4,9% 4,9% 4,4% 5,1%

EU 
7d

Totala kapitalbaskrav för översyns- och utvärderingsprocessen (i 
%)

14,5% 14,5% 14,5% 13,4% 14,3%

Kombinerat buffertkrav och samlat kapitalkrav (som en pro-
centandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)

8 Kapitalkonserveringsbuffert (i %) 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

EU 
8a

Konserveringsbuffert på grund av makrotillsynsrisker eller system-
risker identifierade på medlemsstatsnivå (i %)

9 Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert (i %) 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

EU 
9a

Systemriskbuffert (i %)

10 Buffert för globalt systemviktigt institut (i %)

EU 
10a

Buffert för andra systemviktiga institut (i %)

11 Kombinerat buffertkrav (i %) 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%

EU 
11a

Samlade kapitalkrav (i %) 17,1% 17,1% 17,1% 16,0% 16,9%

12
Tillgängligt kärnprimärkapital efter uppfyllande av de totala kapi-
talbaskraven för översyns- och utvärderingsprocessen (i %)

6,4% 7,1% 7,4% 7,5% 7,4%

Den konsoliderade situationen, nyckeltal
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MSEK 2022-03-31 2021-12-31

Totala riskvägda exponeringsbelopp 17 805,2 17 399,0

Exponering kreditrisk enligt schablonmetoden 13 743,9 13 248,4

  varav Institutexponeringar 1 820,4 1 717,3

  varav Företagsexponeringar 1 791,3 1 312,6

  varav Hushållsexponeringar 4 147,3 4 286,8

  varav Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter 2 190,8 1 995,3

  varav Fallerande exponeringar 91,0 89,6

  varav Säkerställda obligationer 2 519,9 2 252,3

  varav Aktieexponeringar 384,8 397,8

  varav Regionala eller lokala myndigheter 42,4 172,0

  varav Övriga exponeringar 756,0 1 024,7

Övriga riskexponeringsbelopp 4 061,3 4 150,6

  varav marknadsrisk 53,0 142,3

  varav operationell risk 4 008,3 4 008,3

Forts. Not 9 Information om kapitaltäckning och likviditet

Riskvägt Kapitalbaskrav

Noter

MSEK 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31

Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera andra risker än risken 
för alltför låg bruttosoliditet (MSEK)

EU 
7a

Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera andra risker än risken för 
alltför låg bruttosoliditet (MSEK)

1 152,0 1 125,7 1 018,2 823,6 893,8

EU 
7b

varav: ska utgöras av kärnprimärkapital (MSEK) 648,1 633,3 572,9 548,6 596,3

EU 
7c

varav: ska utgöras av primärkapital (MSEK) 863,6 843,9 763,3 666,2 723,6

EU 
7d

Totala kapitalbaskrav för översyns- och utvärderingsprocessen 
(MSEK)

2 576,4 2 517,6 2 277,3 2 046,0 2 037,8

Kombinerat buffertkrav och samlat kapitalkrav (MSEK)

8 Kapitalkonserveringsbuffert (MSEK) 445,1 435,0 393,4 382,0 357,5

9 Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert (MSEK) 28,6 25,7 23,1 21,5 18,3

11 Kombinerat buffertkrav (MSEK) 473,7 460,6 416,6 403,5 375,8

EU 
11a

Samlade kapitalkrav (MSEK) 3 050,0 2 978,7 2 694,3 2 449,4 2 413,9

12
Tillgängligt kärnprimärkapital efter uppfyllande av de totala kapi-
talbaskraven för översyns- och utvärderingsprocessen (MSEK)

1 143,1 1 238,8 1 156,7 1 144,5 1 064,0

Fördelning av riskvägda exponeringsbelopp
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Noter

Forts. Not 9 Information om kapitaltäckning och likviditet

Internt bedömt kapitalbehov
I enlighet med EU:s kapitaltäckningsdirektiv 2013/36/ 
EU artikel 73 och Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapital-
buffertar utvärderar Nordnet det totala kapitalbehov som 
blivit resultatet av bankens årliga interna kapitalutvär-
dering (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 scena-
riobaserade simuleringar och stresstester. Resultatet 
rapporteras årligen till styrelsen och utgör underlag för 
styrelsens kapitalplanering. 

Nordnet har beräknat det interna kapitalbehovet för den 
konsoliderade situationen till 2 352,6 (2 328,5,6 den 31 
december 2021) MSEK. Detta bedöms som en tillfreds-
ställande kapitalsituation med hänsyn till den verksamhet 
Nordnet bedriver. Nordnets internt bedömda kapitalbe-
hov skiljer sig från det regulatoriska kapitalbehovet av-
seende det uppskattade Pelare 2-kravet. Pelare 2-kravet 
för det internt bedömda kapitalbehovet har beräknats via 
interna modeller, medan Finansinspektionens beslutade 
Pelare 2-krav om 6,47 procent av det riskvägda expone-
ringsbeloppet tillämpas för det regulatoriska kapitalbe-
hovet.

Utöver vad som framgår av denna delårsrapport beskrivs 
Nordnets riskhantering och kapitaltäckning mer utförligt 
i Nordnets årsredovisning för 2021 samt på Nordnets 
hemsida, se www.nordnetab.com.

MSEK 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31

Bruttosoliditetsgrad

13 Totalt exponeringsmått 83 943,6 78 924,5 77 285,3 74 968,4 76 765,6

14 Bruttosoliditetsgrad (i %) 4,4% 4,8% 4,4% 4,3% 4,0%

Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera risken för alltför låg 
bruttosoliditet (som en procentandel av det totala expone-
ringsmåttet)

EU 
14a

Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera risken för alltför låg 
bruttosoli ditet (i %)

EU 
14b

varav: ska utgöras av kärnprimärkapital (i procentenheter)

EU 
14c

Totala krav avseende bruttosoliditetsgrad för översyns- och 
utvärderings processen (i %)

3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Bruttosoliditetsbuffert och samlat bruttosoliditetskrav (som en 
procentandel av det totala exponeringsmåttet)

EU 
14d

Krav på bruttosoliditetsbuffert (i %)

EU 
14e

Samlat bruttosoliditetskrav (i %) 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Bruttosoliditet
Bruttosoliditet beräknas som kvoten av primärkapital och 
totala exponeringar och uttrycks i procent. Från 28 juni 
2021 så har ett bindande minimikrav om 3,0 procent för 
bruttosoliditet införts, vilket ger ett kapitalkrav som avser 
bruttosoliditet om 2 518,3 MSEK. 

Finansinspektionen har i sin Översyns- och Utvärde-
rings-Process meddelat vägledning till Nordnet Bank 
AB att i konsoliderad situation hålla ytterligare kapital om 
0,90 procent av gruppens totala exponeringsmått för 
bruttosoliditet. Den totala pelare 2-vägledning uppgår till 
755,5 miljoner SEK per 31 mars 2022.

Bruttosoliditet

Kapitalbaskrav för bruttosoliditet i MSEK 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31

Ytterligare kapitalbaskrav för att hantera andra risker än risken 
för alltför låg bruttosoliditet (MSEK)

EU 
14c

Totala krav avseende bruttosoliditetsgrad för översyns- och  
utvärderings  processen (MSEK)

2 518,3 2 367,7 2 318,6 2 249,1

EU 
14e

Samlat bruttosoliditetskrav (MSEK) 2 518,3 2 367,7 2 318,6 2 249,1
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Likviditetskrav

MSEK 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31

Likviditetstäckningskvot

15 Totala högkvalitativa likvida tillgångar (viktat värde – genomsnitt) 29 561,3 29 172,8 29 291,3 29 996,8 31 791,3

EU 
16a

Likviditetsutflöden – totalt viktat värde 8 209,9 8 199,7 8 220,2 8 014,7 7 883,2

EU 
16b

Likviditetsinflöden – totalt viktat värde 1 338,1 1 250,6 1 229,1 1 115,9 1 028,3

16 Totala nettolikviditetsutflöden ( justerat värde) 6 871,8 6 949,1 6 991,1 6 898,8 6 854,9

17 Likviditetstäckningskvot (i %) 430,2% 419,8% 419,0% 434,8% 463,8%

Likviditetstäckningskvot SEK (i %) 204,2% 211,2% 226,1% 242,6% 269,4%

Likviditetstäckningskvot NOK (i %) 356,0% 356,1% 358,4% 405,7% 513,9%

Likviditetstäckningskvot DKK (i %) 418,7% 434,3% 440,0% 492,5% 544,4%

Likviditetstäckningskvot EUR (i %) 1 007,3% 1 038,2% 1 122,4% 1 155,7% 1 077,5%

Stabil nettofinansieringskvot

18 Total tillgänglig stabil finansiering 69 103,4 65 640,4 62 788,1 59 851,1

19 Totalt behov av stabil finansiering 28 140,8 26 959,5 26 229,2 25 259,3

20 Stabil nettofinansieringskvot (i %) 245,6% 243,5% 239,4% 237,0%

Likviditet
Likviditetstäckningskvoten LCR (Liquidity coverage ratio) 
beräknas som kvoten mellan bankens likviditetsbuffert 
och nettokassaflöden i ett mycket stressat scenario 
under en 30-dagarsperiod. Kvoten ska uppgå till minst 
100%. Som en del av översyns- och utvärderingspro-
cess beslutade Finansinspektionen att Nordnet Bank 
AB på gruppnivå ska uppfylla särskilda likviditetskrav: 
en likviditetstäckningskvot om 100 procent i euro, en likvi-
ditetstäckningskvot om 75 procent i andra valutor samt 
att likviditetsbufferten, vid beräkning av likviditetstäck-
ningskvoten på gruppnivå, får bestå av högst 50 procent 
säkerställda obligationer utgivna av svenska emittentin-
stitut. 

Stabil nettofinansieringskvot NSFR (Net Stable Funding 
Ratio), beräknas som kvoten mellan tillgänglig stabil 
finansiering och behovet av stabil finansiering. Minimik-
ravet gäller på aggregerad nivå och kvoten ska uppgå till 
minst 100%. 

Nordnets höga LCR och NSFR kvoter visar att banken 
har stor motståndskraft mot störningar på finansierings-
marknaden. 

I enlighet med FFFS 2010:7, 5 kap, redovisar Nordnet 
information avseende likviditetsriskpositioner per balans-
dagen 2022-03-31. Uppgifterna avser den konsoliderade 
situationen, vilket innefattar Nordnet AB (publ), org. nr 
559073-6681 samt Nordnet Bank AB, org. nr 516406-
0021. 

Likviditetsreserven finansieras genom inlåning från 
allmänheten, eget kapital samt emitterade obligationer så 
kallade AT1 obligationslån om totalt 1 100 MSEK. Huvud-
delen av reserven är placerad i obligationer med hög ra-
ting, t ex säkerställda obligationer, obligationer emittera-
de av stat samt tillgodohavanden i centralbank eller bank. 
Likviditetsreserven är bedömd som tillräckligt stor för att 
kunna bemöta situationer av tillfällig eller utdragen stress. 
Nordnet Bank AB är medlemmar i Sveriges Riksbank, 
Norges Bank, Bank of Finland och Danska Nationalban-
ken vilket ytterligare stärker likviditetsberedskapen.

Noter
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Ytterligare likviditetsmått

Likviditetsreserv

2021-12-31 MSEK Total SEK NOK DKK EUR USD Övriga

Kassa och tillgodohavanden i bank 5 660 500 199 1 651 3 061 189 59

Värdepapper emitterade eller garanterade av stat, 
centralbank eller multinationella utvecklingsbanker

7 372 4 548 758 233 1 787 45 0

Säkerställda obligationer 19 937 2 336 6 658 7 845 3 098 0 0

Övriga värdepapper 0 0 0 0 0 0 0

Summa reserv 32 969 7 385 7 616 9 729 7 945 234 59

Fördelning valutaslag 100,0% 22,4% 23,1% 29,5% 24,1% 0,7% 0,2%

2021-12-31

Likviditetsreserv/Inlåning från allmänheten 48,6%

Utlåning till allmänheten/Inlåning från allmänheten 38,8%

Noter
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2022-03-31

Likviditetsreserv/Inlåning från allmänheten 43,0%

Utlåning till allmänheten/Inlåning från allmänheten 39,4%

Ytterligare likviditetsmått

Likviditetsreserv

2022-03-31 MSEK Total SEK NOK DKK EUR USD Övriga

Kassa och tillgodohavanden i bank 873 364 298 65 0 81 66

Värdepapper emitterade eller garanterade av stat, 
centralbank eller multinationella utvecklingsbanker

7 511 4 578 1 050 234 1 647 0 0

Säkerställda obligationer 22 441 2 331 8 621 8 437 3 052 0 0

Övriga värdepapper 120 45 75 0 0 0 0

Summa reserv 30 946 7 319 10 044 8 736 4 700 81 66

Fördelning valutaslag 100,0% 23,7% 32,5% 28,2% 15,2% 0,3% 0,2%
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Not 10 Resultat per aktie

3 mån 3 mån 3 mån 12 mån

MSEK
jan-mar

2022
jan-mar

2021
okt-dec

2021
jan-dec

2021

Resultat per aktie före och efter utspädning

Årets resultat hänförligt till aktieägarna i Nordnet AB (publ) 501,1 665,9 468,9 1 984,7

Ränta på primärkapitaltillskott redovisade i eget kapital 1 -14,3 -8,6 -11,7 -37,7

Årets resultat hänförligt till aktieägarna i Nordnet AB (publ) före och efter utspädning 486,9 657,3 457,2 1 947,0

Resultat per aktie före utspädning2 1,95 2,63 1,83 7,79

Resultat per aktie efter utspädning2 1,94 2,62 1,82 7,75

Genomsnittligt antal aktie före utspädning 249 875 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 250 916 782 250 721 982 251 626 635 251 146 045

Utestående antalet aktier före utspädning 249 625 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000

Utestående antalet aktier vid full utspädning 256 381 559 255 980 549 256 756 549 256 756 549

1 varav periodiserade transaktionskostnader netto efter skatt -0,2 -0,1 -0,2 -0,6

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. 

Noter
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Styrelsens undertecknande.

Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten för perioden januari-mars 2022 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 översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Styrelsens undertecknande

Charlotta Nilsson
Styrelseledamot

Jan Dinkelspiel
Styrelseledamot

Tom Dinkelspiel
Styrelseordförande

Hans Larsson
Styrelseledamot

Christian Frick
Styrelseledamot

Karitha Ericson
Styrelseledamot

Per Widerström
Styrelseledamot

Stockholm den 27 april 2022

Detta är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen 
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 
april 2022 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 2, 4 

Avkastning på eget kapital beräknat som periodens ackumulerade 

resultat, inklusive ränta på primärkapitaltillskott samt tillhörande 

periodiserade transaktionskostnader netto efter skatt redovisade i 

eget kapital, i förhållande till medelvärdet av eget kapital exklusive 

primärkapitaltillskott över motsvarande period. Medelvärdet av eget 

kapital exklusive primärkapitaltillskott är beräknat baserat på ingåen-

de, 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 2, 4

Avkastning på eget kapital beräknat som periodens justerade 

ackumulerade resultat, inklusive ränta på primärkapitaltillskott samt 

tillhörande periodiserade transaktionskostnader netto efter skatt 

redovisade i eget kapital, i förhållande till medelvärdet av eget kapital 

exklusive primärkapitaltillskott över motsvarande period. Medelvärdet 

av eget kapital exklusive primärkapitaltillskott är beräknat baserat på 

ingående, kvartalsvis, och utgående eget kapital för den relevanta 

perioden.

Justerad avkastning på eget kapital exklusive immateriella tillgång-

ar 2, 4

Avkastning på eget kapital, beräknat som periodens justerade 

ackumulerade resultat, inklusive ränta på primärkapitaltillskott samt 

tillhörande periodiserade transaktionskostnader netto efter skatt re-

dovisade i eget kapital, exklusive avskrivningar relaterade till förvärv, i 

förhållande till medelvärdet av eget kapital exklusive primärkapitaltill-

skott och immateriella tillgångar över motsvarande period. Medelvär-

det av eget kapital exklusive primärkapitaltillskott och immateriella 

tillgångar är beräknat baserat på ingående, kvartalsvis, och utgående 

eget kapital för den relevanta perioden.

Justerade rörelseintäkter i förhållande till sparkapital2

Justerade rörelseintäkter 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 %2

Justerade rörelsekostnader före kreditförluster i förhållande till juste-

rade rörelseintäkter.

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. APM-mått används främst för att kunna jämföra information mellan perioder och 

för att beskriva verksamhetens underliggande utveckling. 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 alter-

nativa nyckeltal, framgår av nothänvisningar nedan. 
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Justerade rörelsekostnader i förhållande till sparkapital2

Justerade rörelsekostnader före kreditförluster 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.

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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