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□ Rörelseintäkterna ökade under året med 44 (17) procent till 693 (480) MSEK 
□ Rörelsemarginalen uppgick till 47 (44) procent 
□ Resultatet efter skatt ökade med 13 (161) procent till 245 (217) MSEK 
□ Resultat per aktie ökade med 13 (160) procent till 446 (395) SEK 
□ Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Denna bokslutskommuniké lämnas med anledning av att Avanza Bank AB (publ) har 
emitterat ett förlagslån och ska inte förväxlas med bokslutskommunikén för Avanza 
Koncernen som publicerades den 21 januari 2016. 
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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. Avanza Bank Holding 
AB (publ) upprättar koncernredovisning som omfattar Avanza 
Bank. Avanza Bank bedriver bankrörelse och står under tillsyn av 
Finansinspektionen.  

Denna bokslutskommuniké lämnas med anledning av att 
Avanza Bank har emitterat ett förlagslån och ska ej förväxlas med 
bokslutskommunikén för koncernen som publicerades den 21 
januari 2016. 

Verksamhetsbeskrivning 

Avanza Bank erbjuder marknadsledande digitala tjänster för 
sparande och placeringar. På ett enkelt och kostnadseffektivt sätt 
erbjuds kunderna möjlighet att spara i bland annat aktier, fonder, 
aktieindexobligationer, derivat och valuta och på sparkonton helt 
utan fasta konto-, års- eller insättningsavgifter.  

Utöver marknadens bredaste utbud av sparprodukter 
erbjuder Avanza Bank även möjlighet till handel på olika börser 
samt beslutsstöd i form av bland annat aktiekurser och nyheter i 
realtid, aktieanalyser, portföljrapporter, deklarationsstöd och 
mjukvara. Avanza Bank riktar sig primärt till privatsparare i Sverige 
men har även tjänster för professionella dagshandlare och 
företagskunder såsom egenföretagare, banker och kapital-
förvaltare. 

Marknad och försäljning 

Avanza Banks fokus är den svenska sparmarknaden som under 
2015 präglades av en ojämn börs och räntesänkningar.  

Volatil börs 

Året inleddes med en mycket stark utveckling på Stockholms-
börsen som nådde all-time-high i slutet av april. Under tredje 
kvartalet raderades årets uppgång ut till följd av oro på de 

finansiella marknaderna. Under de tre sista månaderna 
utvecklades Stockholmsbörsen åter positivt, trots terrordåd och 
oroligheter i omvärlden. Totalavkastningen för 2015 uppgick till 
10 procent och handelsaktiviteten på börsen var hög. Under 
2015 var omsättningen på Stockholmsbörsen 27 procent högre 
än föregående år.  

Negativ reporänta 

Under årets första kvartal sänkte Riksbanken reporäntan i två steg 
till minusränta. I juli genomfördes ytterligare en sänkning till –0,35 
procent. Minusräntan var en bidragande faktor till att fler sparare 
lockades till börsen då det blev allt tydligare att svenska sparare 
inte får någon avkastning på traditionella sparkonton. Trots 
sjunkande styrränta resulterade Greklandsoro under andra 
kvartalet och börsras i Kina under tredje kvartalet, i kombination 
med första kvartalets starka börsuppgång, i att allt fler av Avanza 
Banks kunder valde att lägga sig oplacerade. I och med den 
negativa reporäntan hade årets ökade inlåning en negativ effekt 
på Avanza Banks räntenetto. 

Fortsatt stark tillväxt 

Under 2015 var inflödet av kunder och kapital till Avanza Bank 
rekordhögt då spararna flyttade från storbankerna till billigare 
alternativ. Första halvårets satsningar på marknadsföring av bland 
annat den nya prisplanen som infördes under slutet av 2014, 
tillsammans med kommunikation via såväl sociala som 
traditionella medier, bidrog till den ökade aktiviteten. Särskilt ISK 
(investeringssparkontot) fortsatte att växa. Mer än hälften av 
Avanza Banks nettoinflöde gick under året in i ISK, antalet ISK 
konton mer än fördubblades och sparkapitalet i ISK var 98 
procent högre vid årets slut jämfört med årets början. Den sänkta 
och snart helt slopade avdragsrätten för privat pensionssparande 
har haft en positiv effekt för ISK som alternativ sparform. 
Dessutom har handeln stärkts till följd av den låga skatten på ISK.  
 

Översikt    
 

2015 
 

2014 
förändr 

% 
       
Nettoinflöde, MSEK    19 300 15 200 27 
   varav ISK    14 600 8 900 64 

Kunder, st     397 000 309 000 28 
Konton, st    632 500 475 200 33 
   varav ISK    188 000 80 600 133 

Sparkapital, MSEK    125 100 91 000 37 
   varav ISK    46 600 23 500 98 
   varav inlåning    28 980 22 630 28 
   varav utlåning    6 540 5 350 22 

För definitioner se sid 10. 
 
Nettoinflödet under 2015 uppgick till 19,3 miljarder SEK, vilket 
var 27 procent högre än 2014 och därmed det klart högsta 
årsinflödet någonsin.  

Vid årets utgång uppgick antalet kunder till 397 000 vilket 
var en ökning med 88 000 (47 300) under året. Bakom den höga 
kundtillväxten ligger ett starkare erbjudande, ökade marknads-
insatser och ett gynnsamt tillväxtklimat. Antalet konton ökade 
under året med 157 300 (89 600) till 632 500 vid årets utgång.  

Vid årets slut uppgick sparkapitalet till 125,1 miljarder SEK vilket 
motsvarar en ökning med 37 procent sedan årets början. 
Inlåningen steg med 28 procent under 2015 trots årets 
räntesänkningar. Utlåningen ökade med 22 procent sedan 
årsskiftet och vid årets slut var fördelningen 58 procent 
värdepapperslån och 42 procent bolån. Under året utökades 
taket på Avanza Banks utlåningsvolym för bolån med ytterligare 
en miljard till 3,5 miljarder SEK för att möta efterfrågan hos 
kunderna. 
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Produkt- och affärsutveckling 

2015 var ett utvecklingsintensivt år avseende mobiltjänster, 
beslutsstöd samt kunddrivna förbättringar och effektiviseringar av 
interna flöden. Utvecklingen drivs framför allt av förändrade 
användarbeteenden och nya regelverk, vilka förändrar förut-
sättningarna i branschen.  

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 och 
styrränta.   

Ekonomisk översikt 

 
   

2015 
jan–dec 

2014 
jan–dec 

   förändr 
% 

Resultaträkning, MSEK       
       
Courtageintäkter    339 168 102 
Fondprovisioner    97 61 59 
Räntenetto    164 177 –7 
Övriga intäkter    93 74 26 
Rörelsens intäkter    693 480 44 
       
Personal    –213 –193 10 
Marknadsföring    –24 –25 –4 
Avskrivningar    –8 –7 14 
Övriga kostnader    –120 –38 216 
Rörelsens kostnader före kreditförluster och 
reservering för moms    –365 –263 39 
       

Resultat före kreditförluster och reservering för moms    328 217 51 
       

Kreditförluster, netto    0 0 – 
Reservering för moms *    – –8 – 
Rörelseresultat    328 209 57 
       
Nyckeltal       
Rörelsemarginal, %    47 44 3 
Vinstmarginal, %    35 45 –10 
Resultat per aktie, SEK    446 395 13 
Avkastning på eget kapital, %    37 43 –6 
Kreditförlustnivå, %    0,00 0,00 – 
Medeltal anställda, st    261 274 –5 
       
 
Nyckeltal 

    
2015-12-31 

 
2014-12-31 

förändr 
% 

Antal anställda, st    270 251 8 
Eget kapital per aktie, SEK     1 381 1 098 26 
Kapitalbas/Kapitalkrav    2,12 1,67 27 

*   Reservering för moms under tredje kvartalet 2014 avser perioden 2010–2012.  
 
För definitioner se sid 10. 

 
Rörelseintäkterna ökade under 2015 med 44 (17) procent 
jämfört med föregående år. Courtageintäkterna steg kraftigt till 
följd av den utökade kundbasen och den ökade handels-
aktiviteten. Fondprovisioner och övriga intäkter ökade med 59 
respektive 26 procent under året.  

Räntenettot minskade jämfört med föregående år som ett 
resultat av ytterligare sänkta styr- och marknadsräntor. 
Reporäntan under 2015 var i genomsnitt –0,25 procent vilket var 
0,72 procentenheter lägre än föregående år. Detta 
kompenserades till viss del av högre utlåning. Den ökade 
överskottslikviditeten, som tidigare har bidragit till att kompensera 
de sjunkande räntemarginalerna, belastade sedan andra kvartalet 
räntenettot till följd av de negativa marknadsräntorna. Detta trots 
att Avanza Bank sedan slutet av 2014 har placerat stora delar av 
överskottslikviditeten i säkerställda svenska bostadsobligationer 
för att ge bättre avkastning och lägre kapitalkrav.  

Rörelsekostnaderna (före kreditförluster och reservering för 
moms) ökade under året med 39 (7) procent, främst till följd av 

ökad personalstyrka. Personalkostnaderna steg med 10 procent, 
bland annat på grund av utökad kapacitet inom IT-utveckling. 
Som ett resultat av den växande inlåningen ökade även Avanza 
Banks kostnad för den statliga insättningsgarantin och avgiften till 
stabilitetsfonden. Rörelseresultatet för året var 328 (209) MSEK, 
vilket motsvarade en rörelsemarginal på 47 (44) procent.  

Under 2015 ändrades principen för intäkts- och 
kostnadsfördelning mellan Avanza Bank och Avanza Pension 
avseende de delar av Avanza Pensions verksamhet som har lagts 
ut till Avanza Bank för utförande i egenskap av depåförvaltare. 
Förändringen har inte haft någon väsentlig påverkan på 
nettoresultatet för respektive bolag.  

Under första kvartalet erhöll Avanza Bank beslut från 
Skatteverket avseende den utredning om moms för perioden 
2010-2012 som inleddes under 2014. Beslutet överensstämmer 
med de reserveringar för moms som Avanza Bank gjorde under 
tredje kvartalet 2014. 
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Finansiell ställning 

Avanza Bank är huvudsakligen självfinansierat via eget kapital och 
inlåning från kunderna. Under slutet av året emitterade Avanza 
Bank ett förlagslån på 100 MSEK i syfte att stärka bankens 
kapitalbas till följd av ökade kapitalkrav. 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. Obligationen är noterad för handel på Företagsobligations-
listan vid Nasdaq Stockholm. 

Samtliga Avanza Banks tillgångar har hög likviditet och för 
en betydande del av tillgångarna kan omplaceringar göras med 
ett par dagars dröjsmål. Tillgångarna bedöms vara trygga. 
Överskottslikviditeten placeras i säkerställda bostadsobligationer 
och hos systemviktiga nordiska banker. All utlåning är säkerställd 
med pant i marknadsnoterade värdepapper eller bostäder. Av 
bankens likvida medel vid rapportperiodens utgång, 1 699 
MSEK, var 102 MSEK ställda som säkerhet, främst hos svenska 
kreditinstitut och börsen. Mellan 2001 och 2015 uppgick de 
sammanlagda kreditförlusterna till 9 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. De 

lagstadgade skydden och garantierna (till exempel den statliga 
insättningsgarantin) gäller för kunder hos Avanza som för övriga 
svenska banker. 

Framtidsutsikter 

Tillväxtmöjligheterna på den svenska sparmarknaden bedöms 
som goda. Avanza Banks bedömning är att den svenska 
sparmarknaden långsiktigt växer med 4–8 procent per år, vilket 
ligger i linje med tillväxten under den senaste tioårsperioden. 
Ökade krav på amortering samt oro för fallande bostadspriser i 
kombination med en osäker börs kan dock medföra att svenskar 
i större utsträckning sparar genom att amortera på sina 
bostadslån. Detta kan påverka den svenska sparmarknadens 
tillväxt negativt. Avanza Banks tillväxtmöjligheter är samtidigt inte 
begränsade av sparmarknadens tillväxt.  

För att skapa långsiktigt aktieägarvärde koncentreras 
Avanza Banks arbete 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. 

 

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 identifierar, följer 
upp och hanterar dessa risker är viktiga för verksamhetens 
sundhet och bolagets långsiktiga lönsamhet.  

I Avanzas Banks årsredovisning för 2014 not 29 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 
bokslutskommuniké.  

Närståendetransaktioner 

Avanza Banks närståendetransaktioner framgår av års-
redovisningen för 2014, not 30. Inga väsentliga förändringar har 
uppstått därefter. 

Avanza Bank har fordringar och skulder till koncernföretag 
som löper med marknadsmässig ränta. Per den 31 december 
2015 uppgick koncerninterna fordringar och skulder till 55 936 
TSEK respektive 435 928 TSEK. Räntekostnader och ränte-
intäkter till koncernföretag uppgick under året till 0 TSEK 
respektive 0 TSEK.  

Intäkter och kostnader från transaktioner med koncernbolag 
uppgick till 10 633 (81 631) TSEK respektive 191 679 (199 
902) TSEK. Intäkterna avser i huvudsak systerbolagens andel av 
Avanza Banks kostnader för personal och lokaler. Kostnaderna 
utgörs främst av courtage, fondprovisioner och räntenetto från 
försäkringstagarna i Försäkringsaktiebolaget Avanza Pensions 
handel med värdepapper i Avanza Bank. Kunder till systerbolaget 
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension placerar sina medel på 
konton i Avanza Bank, dock görs investeringarna i Avanza 

Pensions namn och det är Avanza Pension som blir registrerad 
ägare av samtliga försäkringstagares samlade värdepappers- och 
fondinnehav samt likvida medel. 

Styrelse och verkställande ledning 

Vid årsstämman den 18 mars 2015 lämnade Andreas Rosenlew 
sitt uppdrag i styrelsen och till ny styrelseledamot valdes Jonas 
Hagströmer. Resterande styrelseledamöter omvaldes liksom 
styrelsens ordförande.  

I oktober 2015 avgick Lisa Lindström som styrelseledamot 
för att inte riskera intressekonflikter mellan rollen som 
styrelseledamot och pågående uppdrag i andra bolag. På en 
extra bolagsstämma den 2 december 2015 valdes Sophia Bendz 
till ny styrelseledamot.  

I december meddelade Martin Tivéus att han avser att sluta 
som VD under 2016 och därmed lämna sitt uppdrag i Avanza 
Banks styrelse och ledningsgrupp. Martin Tivéus kommer att 
kvarstå i sin nuvarande roll under uppsägningstiden som är sex 
månader. 

Årsstämma 

Årsstämma för Avanza Bank planerar att hållas den 5 april 2016 i 
Stockholm.  

Väsentliga händelser som inträffat efter 
rapportperiodens slut 

Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapport-
periodens slut.  
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Resultaträkningar * 
 
MSEK   

2015 
jan–dec 

2014         
jan–dec               

Rörelsens intäkter     
Provisionsintäkter   617 362 
Provisionskostnader   –89 –59 
Ränteintäkter   189 196 
Räntekostnader   –25 –19 
Nettoresultat av finansiella transaktioner   1 0 
Övriga rörelseintäkter   0 – 
Summa rörelsens intäkter   693 480 
     
Rörelsens kostnader     
Allmänna administrationskostnader   –306 –216 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   –8 –7 
Övriga rörelsekostnader **   –51 –48 
Summa rörelsens kostnader före kreditförluster   –365 –271 
     
Resultat före kreditförluster   328 209 
     
Kreditförluster, netto   0 0 
Rörelseresultat   328 209 
     
Bokslutsdispositioner     
Lämnat koncernbidrag   –13 –7 
Periodiseringsfond   – 77 
     
Resultat före skatt   315 279 
Skatt på periodens resultat   –70 –62 
     
Periodens resultat    245 217 
     
Resultat per aktie, SEK   446 395 
Utestående antal aktier, tusental   550 550 

 
* Överensstämmer med totalresultatet eftersom inget övrigt totalresultat finns. 
** Övriga rörelsekostnader under tredje kvartalet 2014 inkluderar en reservering för moms avseende 2010–2012 om 8 MSEK. 
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Balansräkningar  
MSEK Not 2015-12-31 2014-12-31 
Tillgångar    
Belåningsbara statsskuldsförbindelser  250 – 
Utlåning till kreditinstitut 1 1 699 4 532 
Utlåning till allmänheten 2 6 540 5 349 
Obligationer  11 850 6 070 
Aktier och andelar  0 34 
Immateriella anläggningstillgångar  15 3 
Materiella anläggningstillgångar  19 11 
Fondlikvid fordringar  445 143 
Övriga tillgångar  1 154 111 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  67 87 
Summa tillgångar  22 039 16 340 
    
Skulder och eget kapital    
Inlåning från allmänheten  20 446 15 038 
Fondlikvidsskulder  194 271 
Övriga skulder  461 346 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  80 81 
Efterställda skulder  99 – 
Eget kapital  759 604 
Summa skulder och eget kapital  22 039 16 340 

Ställda säkerheter uppgår till 812 (752) MSEK och avser i huvudsak panter hos svenska kreditinstitut och börsen. De ställda säkerheterna är uppdelade på likvida 
meden 102 (752) MSEK och obligationer 710 (–) MSEK. Avanza Bank hade inte några eventualförpliktelser per 31 december 2015. 

Förändringar i eget kapital 

MSEK 
2015 

jan–dec 
2014 

jan–dec 
Eget kapital vid periodens ingång 604 529 
Lämnad utdelning –90 –142 
Periodens resultat (tillika totalresultat) 245 217 
Eget kapital vid periodens utgång 759 604 

Antalet aktier uppgår till 550 000 st. 

Kassaflödesanalyser  

MSEK    
2015 

jan–dec 
2014 

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

   270 196 

Kassaflöde från den löpande verksamhetens tillgångar och skulder    3 608 1 190 
Kassaflöde från investeringsverksamheten    –6 058 –5 916 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    –4 –150 
Periodens kassaflöde    –2 184 –4 680 
      
Likvida medel vid periodens början *    3 780 8 460 
Likvida medel vid periodens slut *    1 596 3 780 

* Likvida medel utgörs av utlåning till kreditinstitut exklusive ställda säkerheter. Vid periodens slut var 102 (752) MSEK av bankens likvida medel ställda som säkerhet. 

Redovisningsprinciper 
Bokslutskommunikén 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). Vidare har det tillkommit en ny post i balansräkningen avseende emitterat förlagslån vilket 
klassificerats till balansposten Efterställda skulder. Förlagslånet redovisas i enighet med IAS 32 som andra finansiella skulder. 
Räntekostnaden för förlagslånet periodiseras under lånets löptid med tillämpning av effektivräntemetoden. I övrigt är 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder oförändrade från de som har tillämpats i årsredovisningen för Avanza Bank 2014. 

Under 2014 trädde en ny tolkning av IFRIC 21 i kraft för räkenskapsår som inleddes efter den 17 juni 2014. Ändringen har inte 
haft någon påverkan på bolagets finansiella rapporter eller på dess kapitaltäckning och stora exponeringar.  
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Noter 
 

NOT 1 UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT 

Klientmedelsfordringar hänförliga till bankrörelsen uppgick per den 31 december 2015 till 1 085 MSEK (895 per den 31 december 
2014) vilka redovisats netto mot klientmedelsskulder om 1 085 MSEK (895 per den 31 december 2014).  

NOT 2 UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN  

Utlåning till allmänheten redovisas efter avdrag för konstaterade och befarade kreditförluster. Per den 31 december 2015 uppgick 
avsättning för befarade kreditförluster till 8 MSEK (8 per den 31 december 2014).  

Utlåning till allmänheten utgjordes per den 31 december 2015 av 3 821 MSEK (3 345 per den 31 december 2014) med 
värdepapper som säkerhet och 2 719 MSEK (2 004 per den 31 december 2014) med bostäder som säkerhet. Avseende bolån hade 
3 333 MSEK (2 439 per den 31december 2014) beviljats per den 31 december 2015 vilket innebär att åtaganden för beviljade ej 
utbetalda bolån uppgick till 614 MSEK (435 per den 31 december 2014).  

NOT 3 FINANSIELLA INSTRUMENT 
 

Klassificering av finansiella instrument: 
 

2015-12-31  
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        
Belåningsbara statsskuldsförbindelser – 250* – –  – 250 
Utlåning till kreditinstitut – – 1 699 –  – 1 699 
Utlåning till allmänheten – – 6 540 –  – 6 540 
Obligationer – 11 850** – –  – 11 850 
Aktier och andelar 0 – – –  – 0 
Immateriella anläggningstillgångar – – – –  15 15 
Materiella anläggningstillgångar – – – –  19 19 
Fondlikvidfordringar – – 445 –  – 445 
Övriga tillgångar – – 133 –  1 021 1 154 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter – 7 44 –  16 67 
Summa tillgångar 0 12 107 8 861 –  1 071 22 039 
        
Skulder        
Inlåning från allmänheten – – – 20 446  – 20 446 
Fondlikvidskulder – – – 194  – 194 
Övriga skulder – – – 460  1 461 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – – – 37  43 80 
Efterställda skulder – – – 99  – 99 
Summa skulder – – – 21 236  44 21 280 

 
*  Det verkliga värdet uppgår till 250 MSEK, varav 250 MSEK har hänförts till Nivå 1 och – MSEK till Nivå 2 i hierarkin för verkligt värde 
** Det verkliga värdet uppgår till 11 806 MSEK, varav 11 806 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 

2015-12-31, MSEK Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt 
Tillgångar      
Aktier  0 – – 0 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 12 056 – – 12 056 
Likvida medel – – – 6 495 
Summa tillgångar 12 056 – – 18 551 

 
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 4 KAPITALBAS OCH KAPITALKRAV  
Uppgifter som anges i detta avsnitt avser minimikapitalkravet enligt Pelare 1 samt kapitalkrav enligt Pelare 2 enligt de vid var tidpunkt 
gällande kapitaltäckningsregelverken. Den 1 januari 2014 trädde den europeiska kapitalkravsförordningen (CRR) i kraft. Kapitalbas och 
kapitalkrav från och med 2014 är beräknade i enlighet med det nya EU-regelverket. 

 
Avanza Bank AB (publ), MSEK 2015-12-31 2014-12-31 
Primärt kapital   
Eget kapital 759 604 
Föreslagen/antagen utdelning –170 –90 
Eget kapital (justerat för föreslagen/antagen utdelning)  589 514 
   
Avgående poster   
Immateriella anläggningstillgångar  –15 –4 
Uppskjutna skattefordringar –1 –1 
Kärnprimärkapital 573 509 
   
Förlagslån 76 – 
Supplementärkapital 76 – 
   
Total kapitalbas 649 509 
   
Kapitalkrav   
Kreditrisk enligt schablonmetoden 227 231 
Marknadsrisk 0 6 
Avvecklingsrisk 0 0 
Operativ risk 79 68 
Totalt kapitalkrav 306 305 
   
Riskvägda exponeringsbelopp   
Kreditrisk enligt schablonmetoden 2 834 2 876 
      varav institutsexponeringar  340 906 

varav företagsexponeringar 27 70 
varav hushållsexponeringar 163 346 
varav exponeringar med säkerhet i fastighet 952 702 
varav säkerställda obligationer 1 103 598 
varav övriga poster 249 254 

Marknadsrisk 1 69 
Avvecklingsrisk 0 0 
Operativ risk 989 856 
Totala riskvägda exponeringsbelopp 3 824 3 801 
   
Kapitalrelationer och buffertar   
Kärnprimärkapitalrelation, % 15,0 13,4 
Primärkapitalrelation, % 15,0 13,4 
Total kapitalrelation, % 17,0 13,4 
   
Kapitalbas i förhållande till kapitalkrav 2,12 1,67 
   
Institutsspecifika buffertkrav, % 3,5 2,5 
      varav krav på kapitalkonserveringsbuffert, % 2,5 2,5 

varav krav på kontracyklisk buffert, % 1,0 – 
Totalt kapitalkrav inklusive buffertkrav, % 11,5 10,5 
Kärnprimärkapital tillgängligt för buffertkrav, % 10,5 8,9 
Kapitalöverskott efter buffertkrav kvar att täcka tillkommande Pelare 2 krav 209 109 
Tillkommande Pelare 2 krav 11 15 
Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2 198 94 
   

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

 
Stockholm den 23 februari 2016 

 
 

Sven Hagströmer 
Styrelsens ordförande 

 
 

  
Sophia Bendz Jonas Hagströmer Birgitta Klasén  
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 

 
 
 

Mattias Miksche   Martin Tivéus  Hans Toll Jacqueline Winberg  
Styrelseledamot Verkställande direktör Styrelseledamot Styrelseledamot 

 
 
 
 

 
 
Informationen är sådan som Avanza Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med 
finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen har lämnats för offentliggörande den 23 februari 2016 kl. 08.15 
(CET). 

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

 

För ytterligare information 

Martin Tivéus, VD  
Telefon: +46 (0)70 861 80 04 

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

  

Huvudkontor 

Besöksadress: Regeringsgatan 103, Stockholm 
Postadress: Box 1399, SE-111 93 Stockholm 
Telefon: +46 (0)8 562 250 00 
Hemsida: avanza.se 
Corporate web: investors.avanza.se  
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Definitioner 
 
 
 
 
 

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

 
Courtageintäkter 
Courtageintäkter med avdrag för direkta 
kostnader. 

 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital i förhållande till antalet 
utestående aktier före utspädning vid 
periodens utgång. 

 
Extern inlåning 
Sparkonton i externa banker och 
kreditmarknadsbolag, Sparkonto+, som 
har öppnats och hanteras av kunder via 
Avanza Banks sajt. 
 
Fondprovisioner 
Kickbacks från fondbolag (utgörs av 
inträdesprovision samt provision 
baserad på fondvolym) samt 
förvaltningsarvoden från Avanzas 
fonder.  
 
Inlåning 
Inlåning från allmänheten enligt 
balansräkningen med tillägg för 
klientmedelskonton och extern inlåning. 

 
Kapitalbas 
Eget kapital justerat för avdrag enligt 
bestämmelserna för kreditinstitut om 
hur kapitalbasen och kapitalkravet 
bestäms. 
 
Konto 
Öppnat konto med innehav. 
 
Kreditförlustnivå 
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 aktie 
Resultat efter skatt i förhållande till 
genomsnittligt antal aktier under 
perioden. 

 
Rörelsekostnader 
Rörelsekostnader före kreditförluster 
och reservering för moms. 
 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i förhållande till 
rörelsens intäkter. 
 
Sparkapital 
Det sammanlagda värdet på konton 
hos Avanza Bank. 
 
Utlåning 
Utlåning till allmänheten enligt 
balansräkningen med avdrag för den 
del som i sin helhet täcks av pantsatta 
likvida medel på kapitalförsäkringar. 
 
Vinstmarginal 
Resultat efter skatt i förhållande till 
rörelsens intäkter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avanza Bank AB (publ) ▪ Styrelsens säte: Stockholm ▪ Org.nr: 556573-5668 


	Bokslutskommuniké 2015
	Avanza Bank AB (publ)
	Verksamheten
	Verksamhetsbeskrivning
	Marknad och försäljning
	Volatil börs
	Negativ reporänta
	Fortsatt stark tillväxt

	Produkt- och affärsutveckling
	Säsongsvariationer
	Ekonomisk översikt
	Finansiell ställning
	Framtidsutsikter

	Övriga bolagshändelser
	Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
	Närståendetransaktioner
	Styrelse och verkställande ledning
	Årsstämma
	Väsentliga händelser som inträffat efter rapportperiodens slut

	Resultaträkningar *
	Balansräkningar
	Förändringar i eget kapital
	Kassaflödesanalyser
	Redovisningsprinciper
	Noter
	NOT 1 UTLÅNING TILL KREDITINSTITUT
	NOT 2 UTLÅNING TILL ALLMÄNHETEN
	NOT 3 FINANSIELLA INSTRUMENT
	Finansiella instrument värderade till verkligt värde

	NOT 4 KAPITALBAS OCH KAPITALKRAV
	För ytterligare information
	Huvudkontor

	Definitioner


