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God affärsverksamhet med stadigt växande inlåning
SBAB Banks VD, Eva Cederbalk, kommenterar:
SBAB Bank uppvisar en god utveckling inom affärsverksamheten. Inlåningen växer stadigt
och kreditförlusterna är fortsatt mycket låga. En avvaktande bostadsmarknad har dock
medfört att takten i nyutlåningen dämpats varför utlåningen minskat något under periodens
sista kvartal.
SBAB Banks strategi att tidigt förfinansiera kommande obligationsförfall och förlänga
upplåningens löptid har varit positiv då kostnaden för upplåningen på de oroliga
finansmarknaderna har ökat. Orons effekter på marknadsvärderingen av olika finansiella
instrument innebar dock orealiserade negativa effekter på rörelseresultatet.
Arbetet med att bredda SBAB Banks verksamhet fortsätter och avsikten är att under 2012
erbjuda marknaden fler bankprodukter. Sammantaget står SBAB Bank väl rustat att möta en
fortsatt osäker marknad.
Sammanfattning januari – september 2011, jämfört med januari – september 2010
 Räntenettot uppgick till 1 160 mnkr (1 377).
 Rörelseresultatet uppgick till 67 mnkr (425).
 Rörelseresultatet exkl. nettoresultat av finansiella poster uppgick till 606 mnkr (859).
 Omkostnaderna uppgick till 490 mnkr (444), en planenlig ökning främst till följd av
satsningen på ett bredare produkterbjudande.
 Kreditförluster var fortsatt mycket låga och nettoeffekten för perioden var positiv, 20 mnkr
(-39).
 Inlåningsvolymen uppgick till 7,1 mdkr (6,1*).
 Utlåningsvolymen uppgick till 243,8 mdkr (249,1*), marknadsandelen uppgick till 9,1%
(9,6*).
 Kärnprimärkapitalrelation och primärkapitalrelation utan hänsyn till övergångsregler,
uppgick till 13,1% (14,1*) respektive 17,7% (19,1*).
 Likviditetsrisken var fortsatt låg och löptiden för upplåning har förlängts ytterligare.
Sammanfattning tredje kvartalet 2011, jämfört med andra kvartalet 2011
 Räntenettot uppgick till 378 mnkr (377).
 Rörelseresultatet ökade med 163 mnkr till 197 mnkr (34).
 Nyutlåningen uppgick till 7,0 mdkr (7,3).
* Per 31 december 2010
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SBAB Bank erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag. Genom att erbjuda produkter
och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Bolaget grundades 1985
och ägs till 100 procent av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2010 till 249,1 mdkr och inlåningsvolymen till 6,1 mdkr.
Antalet anställda är cirka 420 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på www.sbab.se

