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• Rörelseintäkterna ökade under första halvåret med 9 (1) procent till 363 (334) MSEK 
• Rörelsemarginalen uppgick till 42 (46) procent 
• Resultatet efter skatt minskade med 1 (1) procent till 118 (119) MSEK 
• Resultat per aktie minskade med 1 (1) procent till 215 (217) SEK 
• Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

 
 
 
 

Denna delårsrapport offentliggörs med anledning av att Avanza Bank AB (publ) har ett 
utestående förlagslån. Rapporten ska inte förväxlas med delårsrapporten för Avanza Bank 
Holding AB (publ) med koncern för Avanza som publicerades den 13 juli 2017. 
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Verksamheten 
 

Avanza Bank AB (publ), org nr 556573-5668, (”Avanza Bank”) är 
ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ), org. nr. 
556274-8458, med säte i Stockholm. Moderbolaget Avanza Bank 
Holding AB (publ) upprättar koncernredovisning som omfattar 
Avanza Bank. Avanza Bank bedriver bankrörelse, omfattas av den 
statliga insättningsgarantin och står under Finansinspektionens 
tillsyn.  

Denna delårsrapport offentliggörs med anledning av att Avanza 
Bank har ett utestående förlagslån. Rapporten ska inte förväxlas 
med delårsrapporten för Avanza-koncernen som publicerades den 
13 juli 2017. 

Verksamhetsbeskrivning 

Avanza Bank erbjuder marknadsledande digitala tjänster för 
sparande och placeringar. På ett enkelt och kostnadseffektivt sätt 
erbjuds kunderna möjlighet att helt utan fasta avgifter spara i såväl 
svenska som utländska värdepapper, i valuta och på sparkonton. 
Utöver marknadens bredaste utbud av sparprodukter erbjuder 
Avanza Bank möjlighet till beslutsstöd i form av bland annat 

aktiekurser och nyheter i realtid, aktieanalyser, portföljrapporter, 
deklarationsstöd och mjukvara. 

Avanza Bank riktar sig primärt till privata sparare i Sverige 
men har även tjänster för professionella handlare, 
företagskunder, banker och kapitalförvaltare.  

Produkt- och affärsutvecklingen hos Avanza Bank drivs 
framför allt av kundefterfrågan, förändrade användarbeteenden 
och nya regelverk, vilka förändrar förutsättningarna i branschen.   

Marknad och försäljning 

Avanza Banks fokus är den svenska sparmarknaden. 
Stockholmsbörsen steg under första halvåret och SIX Return Index 
ökade med 11 procent. Utvecklingen drevs av stark svensk 
ekonomi och goda konjunkturutsikter. Handelsaktiviteten på 
Stockholmsbörsen var god och antalet transaktioner var 14 
procent högre än föregående år.  

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad under första 
halvåret. En höjning väntas först i mitten av 2018.  
 

Översikt  
2017 

jan–jun 
2016 

jan–jun 

 
förändr 

% 

 
2016 

jan–dec 
Nettoinflöde, MSEK  13 000 11 400 14 21 500 
   varav investeringssparkonto  11 300 5 800 95 13 400 

Kundtillväxt, st  62 300 45 900 36 95 800 
 

 
För definitioner se sid 10. 

 
Nettoinflödet under årets första sex månader uppgick till 13,0  
miljarder kronor, vilket var 14 procent högre än inflödet under första 
halvåret 2016 (då 2,2 miljarder kronor var hänförliga till ett utökat 
samarbete med Remium kring finansiella tjänster). Det ökade 
nettoinflödet är främst ett resultat av ett starkt nykundsinflöde. Den 
största andelen av nettoinflödet gick till ISK 
(investeringssparkonto) som i rådande ränteläge är skattemässigt 
gynnsamt för kunderna.  

Kundtillväxten under första halvåret var hög och Avanza Banks 
sparkapital växte drivet av det höga kund- och nettoinflödet samt 
den positiva börsutvecklingen. Sparkapitalet uppgick till närmare 
177 miljarder kronor vid periodens utgång. Detta motsvarar en 
ökning med 14 procent sedan årets början. Kundernas totala 
inlåning ökade under första halvåret med 2,4 miljarder kronor, varav 
1,7 miljarder kronor avsåg extern inlåning till Sparkonto+. I juni 
stärktes Avanza Banks sparkontoerbjudande då räntan på 
Sparkonto+ höjdes till 0,7 procent i samarbete med ett par av 
Avanza Banks partners. Utlåningen ökade med 7 procent sedan 
årsskiftet. Det var framförallt bolånevolymen som ökade och vid 
periodens slut var fördelningen 47 procent värdepapperskrediter 

och 53 procent Superbolånet PB, Avanza Banks bolån för kunder 
inom Private Banking. Under första halvåret utökades taket på 
utlåningsvolymen för Superbolånet PB med 500 MSEK till 6 375 
MSEK för att möta kundernas efterfrågan. I april skrev Avanza Bank 
samarbetsavtal med Stabelo 2 AB med syfte att distribuera bolån 
till en bredare kundgrupp med Stabelo som kreditgivare. Avanza 
Banks ägande i moderbolaget Stabelo AB uppgår till strax under 
20 procent. Projektet löper på enligt plan och Avanza Bank 
planerar att återkomma med ett kunderbjudande under året. 

Säsongsvariationer 

Det finns säsongsmässiga variationer som till viss del påverkar 
Avanza Banks verksamhet, exempelvis brukar kund- och netto-
inflödet vara stort i början av året. Den effekt som dessa 
säsongsmässiga variationer har på verksamheten återspeglas 
dock inte nödvändigtvis i bolagets finansiella resultat som snarare 
påverkas av marknadscykliska effekter såsom börsutveckling, 
volatilitet och styrränta.   

  2017-06-30 2016-12-31 förändr % 2016-06-30 förändr % 
Kunder, st   555 100 492 800 13 442 900 25 
Konton, st  903 100 795 600 14 712 500 27 
   varav investeringssparkonto  384 900 304 400 26 243 200 58 

Sparkapital, MSEK  176 700 155 000 14 131 700 34 
   varav investeringssparkonto  79 200 64 000 24 50 700 56 

   varav inlåning  28 100 25 700 9 34 500 –19 

   varav utlåning  8 770 8 180 7 6 620 32 
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Ekonomisk översikt 

 
 

2017 
jan–jun 

2016 
jan–jun 

förändr 
% 

2016 
jan–dec 

Resultaträkning, MSEK      
      
Courtageintäkter  172 174 –1 348 
Fondprovisioner  71 46 55 102 
Räntenetto  65 68 –4 134 
Övriga intäkter  55 47 19 93 
Rörelsens intäkter  363 334 9 676 
      
Personal  –134 –116 16 –231 
Marknadsföring  –11 –15 –27 –31 
Avskrivningar  –4 –4 –7 –8 
Övriga kostnader  –62 –46 35 –99 
Rörelsens kostnader före kreditförluster   –211 –181 17 –368 
      

Resultat före kreditförluster   152 153 –1 308 
      

Kreditförluster, netto  0 0 0 –1 
Rörelseresultat  152 153 0 307 
      
Nyckeltal      
Rörelsemarginal, %  42 46 –4 45 
Vinstmarginal, %  33 36 –3 35 
Resultat per aktie, SEK  215 217 –1 428 
Avkastning på eget kapital, %  13 16 –3 31 
Kreditförlustnivå, %  0,00 0,00 0,00 –0,01 
Medeltal anställda, st  304 274 11 282 

 
Nyckeltal  2017-06-30 2016-12-31 förändr % 2016-06-30 
Antal anställda, st  309 298 4 261 
Eget kapital per aktie, SEK  1 714 1 499 14 1 288 
Kapitalbas/Kapitalkrav  2,16 2,34 –0,08 2,05 

 
För definitioner se sid 10. 

 
Rörelseintäkterna ökade under första halvåret med 9 procent 
jämfört med föregående år. Courtageintäkterna minskade 
marginellt samtidigt som fondprovisionerna ökade med 55 
procent, huvudsakligen till följd av högre fondvolymer och delvis 
som en effekt av att kunder viktat om till aktiefonder.  

Räntenettot minskade med 4 procent jämfört med första 
halvåret 2016. Detta beror främst på högre kostnader avseende 
insättningsgaranti och resolutionsavgift, men också den negativa 
räntan med ökade kostnader för överskottslikviditeten. Detta 
kompenserades av högre utlåning. Reporäntan under första 
halvåret 2017 var i genomsnitt –0,50 procent, att jämföra med  
–0,46 procent motsvarande period föregående år. STIBOR (3M) 
var i genomsnitt 7 punkter lägre än i fjol.  

Övriga intäkter ökade med 19 procent jämfört med föregående 
år vilket huvudsakligen förklaras av högre valutaintäkter till följd av 
ökad handel i utländska värdepapper. Intäkterna från Corporate 
Finance minskade något jämfört med föregående år då första 
halvåret var starkt till följd av noteringen av Paradox Interactive.  

Rörelsekostnaderna ökade under första halvåret med 17 
procent huvudsakligen till följd av högre kostnader för personal, 
externa tjänster och lokaler, bland annat till följd av planerad utökad 
kapacitet inom IT- och produktutveckling samt regelefterlevnad.  

Rörelseresultatet för första halvåret var 152 MSEK, vilket är i 
nivå med samma period föregående år och motsvarar en 
rörelsemarginal på 42 procent.  

Finansiell ställning 

Avanza Bank är huvudsakligen självfinansierat via eget kapital och 
inlåning från kunderna. I december 2015 emitterade Avanza Bank 
ett förlagslån om 100 MSEK och i början av 2016 godkände 
Nasdaq Stockholm Avanza Banks ansökan om notering för handel 
på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel var den 3 februari 
2016. Obligationen löper med en rörlig ränta på tre månaders 

STIBOR plus 300 räntepunkter med en löptid på tio år och har 
slutligt förfall den 10 december 2025. 

Samtliga Avanza Banks tillgångar har hög likviditet och för en 
betydande del av tillgångarna kan omplaceringar göras med ett par 
dagars dröjsmål. Överskottslikviditeten placeras i allt väsentligt i 
säkerställda bostadsobligationer och hos systemviktiga nordiska 
banker samt till mindre del i stats- och kommunobligationer. Av 
bankens likvida medel vid rapportperiodens utgång, 1 755 MSEK, 
var 48 MSEK ställda som säkerhet, främst hos svenska 
kreditinstitut och börsen.  

All utlåning är säkerställd med pant i marknadsnoterade 
värdepapper eller bostäder. Mellan 2001 och första halvåret 2017 
uppgick de sammanlagda kreditförlusterna till 10 MSEK vilket i 
genomsnitt motsvarar mindre än 0,03 procent per år. 

Avanza Bank bedriver inte och har inte heller bedrivit handel 
med värdepapper för egen räkning, så kallad trading.  

Framtidsutsikter 

Avanza Banks arbete koncentreras till de områden som går att 
påverka och som driver bolagets underliggande tillväxt i 
kombination med god kostnadskontroll. Hög skalbarhet i 
verksamheten samt fokus på kundnöjdhet driver över tiden 
nettoinflöde och tillväxt i antal kunder. 

Tillväxtmöjligheterna på den svenska sparmarknaden bedöms 
som goda. Sparmarknadens tillväxt framöver skulle dock kunna 
påverkas negativt av oro för bostadsmarknaden i kombination med 
en osäker börs. Samtidigt gynnas Avanza Bank av ändrade 
användarbeteenden i och med digitalisering och ökat fokus på 
avgifternas betydelse för sparandet. Dessutom väntas kommande 
regelverk bidra till att fler sparare hänvisas till digitala lösningar där 
Avanza Bank ligger i framkant. Avanza Bank står väl rustat för att 
möta de förändrade förutsättningar som finansbranschen står inför. 
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Övriga bolagshändelser 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Avanzas Banks verksamhet medför dagligen risker som mäts, 
kontrolleras och vid behov åtgärdas för att skydda företagets 
kapital och anseende. De sätt på vilket Avanza Bank identifierar, 
följer upp och hanterar dessa risker är viktiga för verksamhetens 
sundhet och bolagets långsiktiga lönsamhet. 

I Avanzas Banks årsredovisning för 2016 not 29–30 ges en 
utförlig beskrivning av bankens riskexponering och riskhantering. 
Det bedöms inte ha tillkommit några väsentliga risker utöver de 
risker som beskrivits i årsredovisningen och i denna delårsrapport.  

Närståendetransaktioner 

Avanza Banks närståendetransaktioner framgår av års-
redovisningen för 2016, not 31. Inga väsentliga förändringar har 
uppstått därefter. 

Avanza Banks fordringar och skulder till koncernföretag löper 
med marknadsmässig ränta. Per den 30 juni 2017 uppgick 
koncerninterna fordringar och skulder till 101 158 TSEK 
respektive 210 924 TSEK. Räntekostnader och ränteintäkter till 
koncernföretag uppgick under perioden till – TSEK respektive – 
TSEK.  

Till följd av intäkts- och kostnadsdelning mellan koncernbolagen 
har intäkter om 100 123 TSEK under perioden överförts från 
Avanza Bank, huvudsakligen till systerbolaget 
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension (”Avanza Pension”), 
främst avseende courtage, fondprovisioner och valutaväxlingar från 
Avanza Pensions försäkringstagares handel med värdepapper i 
Avanza Bank. Avanza Pensions kunder placerar sina medel på 
konton i Avanza Bank, dock görs investeringarna i Avanza Pensions 

namn och det är Avanza Pension som är registrerad ägare av 
samtliga försäkringstagares samlade värdepappers- och 
fondinnehav samt likvida medel. Kostnader som fördelats från 
Avanza Bank under första halvåret uppgick till 2 610 TSEK främst 
avseende systerbolagens andel av personal- och lokalkostnader.  

Verkställande ledning 

I juni beslöt Johan Prom, VD för Avanza Bank, i samråd med 
styrelsen att lämna sitt uppdrag. I slutet av juni utsågs Rikard 
Josefson till ny VD. Rikard har en bakgrund senast som VD för 
Länsförsäkringar Bank och dessförinnan 25 år i SEB. Rikard 
tillträder tjänsten den 6 november 2017 och Johan Prom kvarstår 
som VD fram till tillträdandet.  

Ny i koncernledningen sedan den 20 april är Teresa Schechter, 
Chief Legal Officer.  

Henrik Källén, COO och vice VD för Avanza Bank, lämnade den 
verkställande ledningen i april och sin tjänst i juni. Birgitta 
Hagenfeldt, CFO, utsågs i april till vice VD.  

Utdelning 

Vid årsstämman den 21 mars 2017 beslutades om en utdelning 
om 0 kronor till moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ).  

Väsentliga händelser som inträffat efter 
rapportperiodens slut 

Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter 
rapportperiodens slut. 
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Resultaträkningar* 
 
MSEK  

2017 
jan–jun 

2016 
jan–jun 

2016         
jan–dec               

Rörelsens intäkter     
Provisionsintäkter  352 315 641 
Provisionskostnader  –55 –51 –102 
Ränteintäkter  105 102 203 
Räntekostnader   –40 –34 –69 
Nettoresultat av finansiella transaktioner  0 3 3 
Övriga rörelseintäkter  0 0 0 
Summa rörelsens intäkter  363 334 676 
     
Rörelsens kostnader     
Allmänna administrationskostnader  –190 –162 –327 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  –4 –4 –8 
Övriga rörelsekostnader  –17 –15 –34 
Summa rörelsens kostnader före kreditförluster  –211 –181 –368 
     
Resultat före kreditförluster  152 153 308 
     
Kreditförluster, netto  0 0 –1 
Rörelseresultat  152 153 307 
     
Bokslutsdispositioner     
Lämnat koncernbidrag  – – –6 
     
Resultat före skatt  152 153 301 
Skatt på periodens resultat  –34 –33 –66 
     
Periodens resultat   118 119 235 
     
Resultat per aktie, SEK  215 217 428 
Utestående antal aktier, tusental  550 550 550 

 
* Överensstämmer med totalresultatet eftersom inget övrigt totalresultat finns. 
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Balansräkningar  
MSEK Not 2017-06-30 2016-12-31 

Tillgångar    
Utlåning till kreditinstitut 1 1 755 1 578 
Utlåning till allmänheten 2 9 557 8 175 
Obligationer  13 792 13 244 
Aktier och andelar  3 0 
Immateriella anläggningstillgångar  54 39 
Materiella anläggningstillgångar  25 18 
Fondlikvidfordringar  376 194 
Övriga tillgångar  2 159 1 113 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  94 82 
Summa tillgångar  27 817 24 442 
    
Skulder och eget kapital    
Inlåning från allmänheten  25 956 22 832 
Fondlikvidskulder  491 241 
Övriga skulder  244 372 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  84 74 
Efterställda skulder  99 99 
Eget kapital  943 824 
Summa skulder och eget kapital  27 817 24 442 

Förändringar i eget kapital 

MSEK 
2017 

jan–jun 
2016 

jan–jun 
2016 

jan–dec 
Eget kapital vid periodens ingång 824 759 759 
Lämnad utdelning – –171 –171 
Periodens resultat (tillika totalresultat) 118 119 235 
Eget kapital vid periodens utgång 943 708 824 

Antalet aktier uppgår till 550 000 st. 

Kassaflödesanalyser  

MSEK 
  2017 

jan–jun 
2016 

jan–jun 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i den 
löpande verksamhetens tillgångar och skulder 

  117 475 

Kassaflöde från den löpande verksamhetens tillgångar och skulder   717 3 809 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   –575 –1 743 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 –171 
Periodens kassaflöde   260 2 370 
     
Likvida medel vid periodens början *   1 448 1 597 
Likvida medel vid periodens slut *   1 708 3 967 

* Likvida medel utgörs av utlåning till kreditinstitut exklusive ställda säkerheter. Vid periodens slut var 48 (273) MSEK av bankens likvida medel ställda som säkerhet. 

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten för Avanza Bank har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, lag om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 
(FFFS 2008:25). Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från de som har tillämpats i årsredovisningen för Avanza 
Bank 2016. Avanza Bank arbetar med förberedelser inför införandet av IFRS 9 Finansiella instrument, vilken ska tillämpas för 
räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018. Standarden hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och 
skulder. Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en blandad 
värderingsansats men förenklar denna ansats i vissa avseenden. Bedömningen är att den del i standarden som får störst påverkan på 
Avanza Bank är den nya modellen för beräkning av kreditförlustreserv. Det finansiella utfallet bedöms inte påverkas i någon väsentlig 
omfattning. 

Delårsinformationen på sidorna 1-4 utgör en integrerad del av denna finansiella rapport. 
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Noter 
NOT 1 UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT 

Klientmedelsfordringar hänförliga till bankrörelsen uppgick per den 30 juni 2017 till 1 112 MSEK (1 143 per den 31 december 2016) vilka 
redovisats netto mot klientmedelsskulder om 1 112 MSEK (1 143 per den 31 december 2016).  

NOT 2 UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN  

Utlåning till allmänheten redovisas efter avdrag för konstaterade och befarade kreditförluster. Per den 30 juni 2017 uppgick avsättning för 
befarade kreditförluster till 8 MSEK (8 per den 31 december 2016).  

Utlåning till allmänheten uppgick per den 30 juni 2017 till 9 557 MSEK varav 4 901 (4 118 per den 31 december 2016) MSEK med 
värdepapper som säkerhet och 4 656 (4 056 per den 31 december 2016) MSEK med bostäder som säkerhet. Avseende bolån hade 
5 639 (5 074 per den 31 december 2016) MSEK beviljats per den 30 juni 2017 vilket innebär att åtaganden för beviljade ej utbetalda 
bolån uppgick till 983 (1 018 per den 31 december 2016) MSEK.  

NOT 3 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER  

Ställda säkerheter uppgår till 1 294 (1 187 per den 31 december 2016) MSEK och avser i huvudsak panter hos svenska 
kreditinstitut och börsen. De ställda säkerheterna är uppdelade på likvida medel 48 (130 per den 31 december 2016) MSEK och 
obligationer 1 246 (1 057 per den 31 december 2016) MSEK. Avanza Bank hade inte några eventualförpliktelser per den 30 juni 
2017.  

NOT 4 FINANSIELLA INSTRUMENT 
 

Klassificering av finansiella instrument: 
 

 
2017-06-30, MSEK 

Finansiella instrument 
värderade  

till verkligt värde via 
resultaträkningen 

Investeringar 
som hålles till  

förfall 

Lånefordringar 
och kund-
fordringar 

Andra 
finansiella 

skulder 

 

Ej finansiella 
instrument Totalt 

Tillgångar        
Utlåning till kreditinstitut – – 1 755 –  – 1 755 
Utlåning till allmänheten – – 9 557 –  – 9 557 
Obligationer – 13 792* – –  – 13 792 
Aktier och andelar 3 – – –  – 3 
Immateriella anläggningstillgångar – – – –  54 54 
Materiella anläggningstillgångar – – – –  25 25 
Fondlikvidfordringar – – 376 –  – 376 
Övriga tillgångar – – 156 –  2 004 2 159 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter – 12 61 –  22 94 
Summa tillgångar 3 13 804 11 905 –  2 105 27 817 
        
Skulder        
Inlåning från allmänheten – – – 25 956  – 25 956 
Fondlikvidskulder – – – 491  – 491 
Övriga skulder – – – 244  - 244 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – – – 40  44 84 
Efterställda skulder – – – 99  – 99 
Summa skulder – – – 26 831  44 26 875 

 
* Det verkliga värdet uppgår till 13 835 MSEK, varav 13 835 MSEK har hänförts till Nivå 1 och – MSEK till Nivå 2 i hierarkin för verkligt värde.     
Värderingsprinciperna är desamma för liknande instrument som redovisas till verkligt värde i balansräkningen. 

Finansiella instrument värderade till verkligt värde 

2017-06-30, MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt 
Tillgångar      
Aktier  3 – – 3 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 13 835 – – 13 835 
Likvida medel – – – – 
Summa tillgångar 13 838 – – 13 838 

 
Verkligt värde 
För finansiella instrument som redovisas till upplupet anskaffningsvärde och som löper med rörlig ränta eller där löptiden är kort 
överensstämmer bokfört värde och verkligt värde. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde klassificeras genom användning av en 
hierarki för verkligt värde som återspeglar betydelsen av de indata som använts i värderingarna. Hierarkin innehåller följande nivåer: 

 
• Nivå 1 – Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder  
• Nivå 2 – Andra indata än de noterade priser som ingår i Nivå 1, som är observerbara för tillgångar eller skulder antingen direkt (det vill 

säga som priser) eller indirekt (det vill säga härledda från priser) 
• Nivå 3 – Indata avseende tillgången eller skulden i fråga, som inte bygger på observerbara marknadsdata (icke observerbara indata) 
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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. Det har inte förekommit några förflyttningar mellan nivåerna under perioden. 

NOT 5 KAPITALBAS OCH KAPITALKRAV  

Kapitalbas och kapitalkrav är beräknade i enlighet med den europeiska kapitalkravsförordningen (CRR). Uppgifter som anges i detta avsnitt 
avser minimikapitalkravet enligt Pelare 1, kapitalkrav enligt Pelare 2 samt tillkommande buffertkrav enligt de vid var tidpunkt gällande 
kapitaltäckningsregelverken.  

 
MSEK 2017-06-30 2016-12-31 
Primärt kapital   
Eget kapital 943 824 
Avgår vinster som ej varit föremål för revision –118 – 
Eget kapital (justerat för föreslagen/antagen utdelning)  824 824  

  
Avgående poster   
Immateriella anläggningstillgångar  –54 –39 
Uppskjutna skattefordringar –1 –1 
Kärnprimärkapital 770 784  

  
Förlagslån 99 93 
Supplementärkapital 99 93 
   
Total kapitalbas 869 877  

  
Kapitalkrav   
Kreditrisk enligt schablonmetoden 309 281 
Marknadsrisk 1 0 
Avvecklingsrisk  0 0 
Operativ risk enligt basmetoden 92 93 
Totalt kapitalkrav 402 374 
   
Riskvägda exponeringsbelopp   
Kreditrisk enligt schablonmetoden 3 868 3 514 
      varav institutsexponeringar  351 316 

varav företagsexponeringar 26 28 

varav hushållsexponeringar 174 172 

varav exponeringar med säkerhet i fastighet 1 630 1 420 

varav säkerställda obligationer 1 341 1 276 

varav övriga poster 346 302 

Marknadsrisk 7 1 
Avvecklingsrisk 0 0 
Operativ risk enligt basmetoden 1 156 1 156 
Totala riskvägda exponeringsbelopp 5 031 4 671 
   
Kapitalrelationer och buffertar   
Kärnprimärkapitalrelation, % 15,3 16,8 
Primärkapitalrelation, % 15,3 16,8 
Total kapitalrelation, % 17,3 18,8 
   
Kapitalbas i förhållande till kapitalkrav 2,16 2,34 
   
Institutsspecifika buffertkrav, % 4,5 4,0 
      varav krav på kapitalkonserveringsbuffert, % 2,5 2,5 

varav krav på kontracyklisk buffert, % 2,0 1,5 

Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav, % 12,5 12,0 
Kärnprimärkapital tillgängligt för buffertkrav, % 10,8 12,3 
Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav 241 316 
Tillkommande Pelare 2 krav –39 –35 
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2 202 281 
   

Uppgifter lämnas endast för de buffertkrav som trätt i kraft. 
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Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och 
resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 

 
Stockholm den 23 augusti 2017 

 
 

Sven Hagströmer 
Styrelsens ordförande 

 
 

 
 

Sophia Bendz Jonas Hagströmer Birgitta Klasén 
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 

 
 
 
 

Mattias Miksche Hans Toll Jacqueline Winberg 
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 

 
 
 

 
 Johan Prom 

Verkställande direktör 
 

 
 

För ytterligare information 

Johan Prom, VD  
Telefon: +46 (0)70 689 23 46 

Birgitta Hagenfeldt, CFO  
Telefon: +46 (0)73 661 80 04 

Sofia Svavar, Chef IR 
Telefon: +46 (0)8 409 420 17 
Email: sofia.svavar@avanza.se 

 
 

  

Denna information är sådan information som Avanza Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 
24 augusti 2017 kl. 08.15 (CEST).  

 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 

Huvudkontor 

Besöksadress: Regeringsgatan 103, Stockholm 
Postadress: Box 1399, SE-111 93 Stockholm 
Telefon: +46 (0)8 562 250 00 
Hemsida: avanza.se 
Företagshemsida: avanza.se/ir  
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1) Finansiella nyckeltal som är direkt avstämningsbara mot de finansiella rapporterna. 
2) Nyckeltal som rapporteras med avseende på FI:s föreskrifter och allmänna råd, se not 5 Kapitalbas och kapitalkrav. 
3) Finansiella nyckeltal som ingår i den statistik som Avanza kvartalsvis redovisar för hela koncernen på sökvägen avanza.se/keydata 

Definitioner 
 

Nedan definieras mått och nyckeltal som förekommer i delårsrapporten. Flertalet nyckeltal är att betrakta som allmänt vedertagna och av 
sådan art att de förväntas presenteras i delårsrapporten för att förmedla en bild av bolagets resultat, lönsamhet och finansiella ställning. 
Upplysningar om finansiella mått som inte definieras inom IFRS och som anges utanför de formella finansiella rapporterna, så kallade 
alternativa nyckeltal, framgår av nothänvisningar nedan. 

 
 

 
Avkastning på eget kapital1) 
Resultat efter skatt i förhållande till 
genomsnittligt eget kapital under 
perioden. Avkastning på eget kapital för 
delårsperioder omräknas ej till årstakt. 

 
Courtageintäkter3) 
Courtage brutto med avdrag för direkta 
kostnader. 

 
Eget kapital per aktie1) 
Eget kapital i förhållande till antalet 
utestående aktier vid periodens utgång. 

 
Extern inlåning 
Sparkonton i externa banker och 
kreditmarknadsbolag, Sparkonto+, som 
har öppnats och hanteras av kunder via 
Avanza Banks sajt. 
 
Fondprovisioner3) 
Kickbacks från fondbolag (utgörs av 
inträdesprovision samt provision 
baserad på fondvolym) samt 
förvaltningsarvoden från Avanzas fonder.  
 
Inlåning 
Den sammanlagda inlåningen på konton 
hos Avanza Bank med tillägg för 
klientmedelskonton och extern inlåning. 

 
Kapitalbas2) 
Eget kapital justerat för avdrag enligt 
bestämmelserna för kreditinstitut om hur 
kapitalbasen och kapitalkravet bestäms. 
 
Klientmedel3) 
Likvida medel hos Avanza Bank som 
innehas för tredje mans räkning och som 
därmed inte redovisas i balansräkningen.  
 
Konto 
Öppnat konto med innehav. 
 
Kreditförlustnivå1) 
Kreditförluster netto i förhållande till 
ingående balans för utlåning till 
kreditinstitut och utlåning till allmänheten. 
 
Kund 
Individ eller företag med minst ett konto 
med innehav. 
 
Nettoinflöde 
Insättningar, med avdrag för uttag, av 
likvida medel och värdepapper. 
 
Resultat per aktie1) 
Resultat efter skatt i förhållande till 
genomsnittligt antal aktier under 
perioden. 

 
Rörelsekostnader1) 
Rörelsekostnader före kreditförluster. 
 
Rörelsemarginal1) 
Rörelseresultat i förhållande till rörelsens 
intäkter. 
 
Sparkapital 
Det sammanlagda värdet på konton hos 
Avanza Bank. 
 
Utlåning 
Den sammanlagda utlåningen på konton 
hos Avanza Bank med avdrag för den del 
som i sin helhet täcks av pantsatta likvida 
medel samt utan avdrag för reserv för 
osäkra fordringar. 
 
Vinstmarginal1) 
Resultat efter skatt i förhållande till 
rörelsens intäkter. 
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