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SBAB:s rörelseresultat januari-december ökade till 1 289 mnkr (585)
SBAB:s rörelseresultat ökade jämfört med föregående år och uppgick till 1 289 mnkr
(585). SBAB:s totala utlåning ökade med 23% till 226,0 mdkr (184,0).
SBAB:s marknadsandel inom utlåning fortsatte att öka till 9,5% (8,6). Även SBAB:s
inlåningsvolym ökade och uppgick till 4,7 mdkr (3,5). Kreditförlustnivån är fortsatt mycket
låg och motsvarar 0,06% (0,01).
- Vi har under året haft en stor kundtillströmning och en hög efterfrågan i vår
utlåningsverksamhet samtidigt som vi glädjande kan konstatera mycket låga
kreditförluster, säger Eva Cederbalk, VD SBAB.
God resultatutveckling
SBAB:s rörelseresultat ökade jämfört med föregående år och uppgick till 1289 mnkr
(585). Räntenettot fortsatte att öka och uppgick till 1 519 mnkr (931). Det positiva
resultatet beror på den höga efterfrågan i SBAB:s utlåningsverksamhet och bättre
förutsättningar för upplåning på den internationella marknaden. Posten ”Nettoresultatet
av finansiella poster till verkligt värde” uppgick till 495 mnkr (- 26).
Räntenettot påverkas negativt av kostnader i samband med emissioner gjorda under
svenska statens garantiprogram 214 mnkr (-) samt av stabilitetsavgiften 46 mnkr (-) i
provisionsnettot.
Omkostnaderna ökade till 578 mnkr (520) och förklaras främst av att medelantalet
anställda ökade med 31 personer för att kunna möta ökade affärsvolymer samt
28 mnkr (8) som avser reservering för incitamentsprogram inklusive sociala avgifter.
Den höga efterfrågan har medfört lägre marknadsföringsinsatser under året, 45 mnkr
(55). Kreditförlustnivån uppgick endast till 0,06% (0,01). Kreditförlusterna var fortsatt
mycket låga och uppgick till netto 107 mnkr (22).
Fortsatt ökad kundtillströmning
Ett fortsatt högt förtroende för SBAB har medfört en mycket stor kundtillströmning under
året. Nyutlåningen uppgick totalt till 64,6 mdkr (32,4).
Privatmarknadsutlåningen uppgick till 135,8 mdkr (116,8). Nyutlåningen uppgick till
36,4 mdkr (19,2). Inom detta segment ökade marknadsandelen till 8,0% (7,5).
Även inom utlåning till företag och bostadsrättsföreningar har efterfrågan varit hög.
Utlåningen till företag och bostadsrättsföreningar uppgick till 90,1 mdkr (67,1).
Nyutlåningen uppgick till 28,2 mdkr (13,3). Inom detta segment ökade SBAB:s
marknadsandel till 13,4% (11,4).

SBAB erbjuder bolån och sparande via internet och telefon samt kreditgivning till företag. SBAB:s
uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden.
För mer information, besök oss på www.sbab.se

Stabilare upplåning
SBAB fäster stor vikt vid att ha en väl diversifierad finansieringsportfölj, vilket kräver en
aktiv marknadsnärvaro och ett flexibelt produktutbud. Det fjärde kvartalet 2009
karakteriserades av fortsatt ökad stabilitet på de globala penning- och kapital
marknaderna.
SBAB och SCBC har varit anslutna till svenska statens garantiprogram för medelfristig
upplåning. Emissioner under garantiprogrammet har endast skett i SBAB och totalt
utestående emitterad volym uppgick till 21,4 mdkr (-). SBAB har under 2009 återköpt
statsgaranterade värdepapper till ett värde av 6,5 mdkr. Mot bakgrund av bättre
fungerande finansiella marknader har SBAB och SCBC valt att inte förlänga deltagandet
i garantiprogrammet.
Det totala värdet av utestående emitterade värdepapper i SBAB-koncernen var
249,1 mdkr (198,6).
SBAB:s incitamentsprogram
SBAB:s incitamentsprogram följer de riktlinjer som fastställts av ägaren. SBAB:s styrelse
fattar beslut om utbetalning av 2009 års incitamentsprogram senare under våren 2010.
SBAB:s styrelse gör en översyn av incitamentsprogrammet med anledning av Finansinspektionens nya föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut,
värdepappersbolag och fondbolag (FFFS 2009:6).
Ansökan om banktillstånd
SBAB lämnade den 18 december 2009 in en ansökan till Finansinspektionen om
tillstånd att bedriva bankrörelse.
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