
ALTERNATIVA NYCKELTAL RESURS HOLDING, ÅRSREDOVISNINGEN 2017

Avstämning av alternativa nyckeltal

TSEK
jan-dec

2017
jan-dec

2016

3 091 345 2 796 536

174 191 125 468

2 917 154 2 671 068

2 686 820 2 449 066

-268 156 -236 813

13 339 16 065

2 405 325 2 196 188

-1 280 661 -1 280 322

-91 301 -85 333

-1 189 360 -1 194 989

1 397 230 1 139 521

-33 518

-35 000

1 397 230 1 208 039

Rörelseresultat exklusive engångskostnader

Rörelseresultat

Engångskostnader börsnotering

Engångskostnad sanktionsavgift Finansinspektionen

Rörelseresultat exklusive engångskostnader

Kostnader före kreditförluster exklusive Insurance

Rörelseintäkter exklusive Insurance

Räntenetto exklusive Insurance

Ränteintäkter

Räntekostnader

Räntenetto Insurance

Räntenetto exklusive Insurance 

Kostnader före kreditförluster exklusive Insurance

Kostnader före kreditförluster

Kostnader före kreditförluster Insurance

Rörelseintäkter Insurance

Vissa nyckeltal i denna rapport som företagsledningen och analytiker 
använder för att bedöma koncernens utveckling är inte upprättade enligt 
IFRS (International Financial Reporting Standards). Företagsledningen 
anser att dessa nyckeltal underlättar för investerare att analysera 
koncernens utveckling. Skälen till användning av de olika nyckeltalen, 
definitioner och avstämning av nyckeltalen mot information i de finansiella 
rapporterna anges nedan. Andra företag kan definiera eller beräkna dessa 
åtgärder på olika sätt. Koncernens definitioner är oförändrade jämfört 
med tidigare perioder. 

Resultatmått för bankverksamheten (exklusive Insurance)
Då koncernen består av både bank- och försäkringsverksamhet följer vi 
ränteintäkter minus räntekostnader, rörelsekostnader samt rörelseintäkter 
och kostnader före kreditförluster för bankverksamheten separat (d.v.s. 
exklusive Insurance) för att ge en bättre förståelse för bankverksamhetens 
resultatgenerering. 

Resultatmått för koncernen exklusive engångskostnader för 
börsnotering
I samband med börsnoteringen uppkom ej återkommande kostnader. För 
att få en förståelse för resultatet som koncernen genererar exklusive dessa 
engångskostnader följer vi rörelseresultatet och periodens resultat 
exklusive engångskostnader för börsnoteringen.

Resultatmått för koncernen exklusive engångskostnad för 
sanktionsavgift
Under 2015 lämnade vi in en anmälan till Finansinspektionen om 
historisk felaktig rapportering. Under tredje kvartalet 2016 fick vi en 
sanktionsavgift på 35 miljoner kronor. Enligt avtal med vår huvudägare 
Nordic Capital fick vi samtidigt ett ovillkorat aktieägartillskott på 15 
miljoner kronor. För att få en förståelse för resultatet som koncernen 
genererar exklusive dessa engångskostnader följer vi rörelseresultatet 
och periodens resultat exklusive engångskostnaden för 
sanktionsavgiften.

Ökning utlåning till allmänheten exklusive valutakurseffekter
För att kunna se den reella ökningen i utlåning till allmänheten följer vi 
ökningen i lokal valuta. 

Genomsnittligt eget kapital exklusive immateriella tillgångar    
Vi utvärderar också vår verksamhet i relation till eget kapital exklusive 
immateriella tillgångar. Detta utgör ett justerat eget kapital som har 
minskats med goodwill och andra immateriella tillgångar. Detta mått 
används för att utvärdera vår användning av eget kapital.

Rörelseintäkter exklusive Insurance

Rörelseintäkter



Avstämning av alternativa nyckeltal

TSEK
jan-dec

2017
jan-dec

2016

1 080 033 904 794

-26 144

-35 000

1 080 033 965 938

6 143 996 5 551 666

1 881 137 1 834 555

4 262 859 3 717 111

23 072

4 262 859 3 740 183

276 836 162 940

21 204 281 18 198 175

TSEK
31 dec 2016-
31 dec 2017

31 dec 2015-
31 dec 2016

2 864 514 3 006 106
-206 148 733 352

3 070 662 2 272 754

Ökning utlåning till allmänheten
Varav valutakurseffekter
Ökning utlåning till allmänheten exklusive valutakurseffekter

Avstämning ökning utlåning till allmänheten exklusive valutakurseffekter

Genomsnittligt eget kapital exklusive immateriella tillgångar och justerat för 
engångskostnader och aktieägartillskott
Genomsnittligt eget kapital

Genomsnittliga immateriella tillgångar

Genomsnittligt eget kapital exklusive immateriella tillgångar

Genomsnittliga engångskostnader och aktieägartillskott

Genomsnittligt eget kapital exklusive immateriella tillgångar och justerat för 
engångskostnader och aktieägartillskott

Utgående justering för kärnprimärkapitalrelation 12,5%

Ingående balans utlåning till allmänheten

Årets resultat exklusive engångskostnader

Årets resultat

Engångskostnader börsnotering

Engångskostnad sanktionsavgift Finansinspektionen

Årets resultat exklusive engångskostnader
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