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Stabil utlåning och kraftigt växande inlåning
SBAB Banks tf VD, Christine Ehnström, kommenterar:
SBAB Bank hade under 2011 en stabil utveckling inom utlåningsverksamheten och
kreditförlusterna var fortsatt låga. Inlåningen ökade och uppgick vid årets slut till 8,8 mdkr.
Affärsverksamheten och resultatet utvecklades positivt under fjärde kvartalet.
Trots en orolig finansmarknad var SBAB Bank under året väl finansierat och hade en god
likviditet. Under 2011 fortsatte arbetet med att diversifiera finansieringen. För att minska
bankens likviditetsrisk har vi även arbetat än mer aktivt med att i förtid finansiera förfallande
upplåning. Detta stärkte SBAB Banks likviditet och minskade finansieringsrisken.
Förfinansieringen och utvecklingskostnaderna för ett bredare produkterbjudande är de
främsta orsakerna till ett lägre rörelseresultat jämfört med 2010.
Sammanfattning januari – december 2011, jämfört med januari – december 2010
 Räntenettot uppgick till 1 618 mnkr (1 762).
 Omkostnaderna uppgick till 707 mnkr (604), en ökning främst till följd av banksatsningen.
 Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till -8 mnkr (-40).
 Rörelseresultatet uppgick till 464 mnkr (785).
 Rörelseresultatet exkl. nettoresultat av finansiella poster uppgick till 813 mnkr (1 074).
 Inlåningsvolymen ökade till 8,8 mdkr (6,1).
 Utlåningsvolymen var stabil och uppgick till 248,1 mdkr (249,1), marknadsandelen
uppgick till 9,1% (9,6).
 Kärnprimärkapitalrelation och primärkapitalrelation utan hänsyn till övergångsregler,
uppgick till 15,0% (14,1) respektive 20,0% (19,1).
 Kärnprimärkapitalrelation och primärkapitalrelation med hänsyn till övergångsregler,
uppgick till 6,7% (6,4) respektive 8,9% (8,7).
 Likviditetsrisken var fortsatt låg och löptiden för upplåning har förlängts ytterligare.
Sammanfattning fjärde kvartalet 2011, jämfört med tredje kvartalet 2011
 Räntenettot uppgick till 458 mnkr (378).
 Rörelseresultatet ökade till 397 mnkr (197).
 Nyutlåningen uppgick till 10,1 mdkr (7,0).
Alla jämförelsetal inom parentes gällande resultatposter samt nyutlåning avser motsvarande period föregående år, utom
kvartalsisolerade tal som har föregående kvartal som jämförelse. För jämförelsetal gällande balansräkningsposter,
kapitaltäckning och marknadsandelar avser jämförelsetidpunkten närmast föregående årsskifte.
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SBAB Bank erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar.
Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB Bank till ökad konkurrens på den svenska
marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2011 till 248,1 mdkr och
inlåningsvolymen till 8,8 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på
www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank

