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Vi gör det möjligt
Vi har arbetat tillräckligt länge med ekonomi för att 
se sedlar bytas ut, valutor försvinna och storbanker 
falla. Men en sak har varit konstant. Människan. Vi ser 
att dagens människa ställer högre krav på enkelhet, 
användbarhet och snabba flöden.

Därför är vårt löfte att engagera oss mer i våra 
kunder. Så att vi kan förstå deras behov och problem. 
Deras vardag. Och på så sätt alltid ta fram tjänster 
som är relevanta med nytta både för företagare och 
privatpersoner. Så att de kan fortsätta att fokusera på 
det som är viktigt för dem och deras verksamhet.

I takt med att vi fortsätter växa håller vi alltid ögonen 
öppna efter nya sätt att infria vårt löfte om att göra det 
möjligt för våra kunder. Hjälpa dem driva sina företag 
framåt. 

Idag finns vi på flera marknader runt om i Europa 
och vi fortsätter att växa. Både organiskt och via olika 
förvärv. 

I årets bokslutsrapport kan du läsa om hur 
vår verksamhet har vuxit och några av det 
gångna årets väsentliga händelser.

Lennart Ågren 
vd, Svea Ekonomi



Resultaträkningar 2018 2017 2016 2015 2014 

Räntenetto  1 506 540 1 160 387 885 689 778 302 578 141

Provisioner, netto 1 174 315 1 066 170 1 015 163 930 729 818 630

Övriga rörelseintäkter 39 644 110 056 89 953 99 887 101 381

Rörelsens intäkter 2 720 499 2 336 613 1 990 805 1 808 918 1 498 152

Rörelsens kostnader -1 955 880 -1 458 571 -1 386 118 -1 260 418 -1 049 606

Resultat före kreditförluster 764 619 878 042 604 687 548 500 448 546

Kreditförluster, netto -324 200 -92 449 -138 946 -162 967 -121 181

Nedskrivningar finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 -466 -1 460

Rörelseresultat 440 419 785 593 465 741 385 067 325 905

Skatt på årets resultat -95 888 -135 143 -114 642 -109 968 -94 738

Årets resultat 344 531 650 450 351 099 275 099 231 167

Balansräkningar

Belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m. 12 032 11 041 10 000 0 0

Utlåning till kreditinstitut 1) 1 867 901 1 688 428 1 969 596 1 367 998 1 880 907

Utlåning till allmänheten 14 839 741 11 375 227 8 585 904 6 006 656 5 150 410

Övriga tillgångar 3 093 397 2 649 743 1 904 123 2 393 894 2 114 276

Tillgångar 19 813 071 15 724 439 12 469 623 9 768 548 9 145 593

Skulder till kreditinstitut 4 215 64 704 7 869 14 816 29 052

Inlåning från allmänheten 15 226 942 12 554 571 9 920 075 7 641 412 7 544 755

Övriga skulder 2 237 662 942 960 875 926 726 206 466 794

Eget kapital 2 344 252 2 162 204 1 665 753 1 386 114 1 104 992

Skulder och eget kapital 19 813 071 15 724 439 12 469 623 9 768 548 9 145 593

Nyckeltal

Avkastning på totala tillgångar, % 2) 1,9 4,6 3,2 2,9 2,9

Avkastning på eget kapital, % 3) 15,3 34,0 23,0 22,1 22,8

Skuldsättningsgrad 4) 6,9 6,4 6,3 6,6 6,9

Soliditet, % 5) 11,8 13,8 13,4 14,2 12,1

Kostnader exkl kreditförluster/intäkter 6) 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7

Kostnader inkl kreditförluster/intäkter 7) 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8

Kreditförlustnivå, % 8) 2,5 0,9 1,9 2,9 2,6

Totalt kapital i konsoliderad situation 9) 2 541 968 2 275 652 1 786 707 1 468 418 951 780

Total kapitalrelation i konsoliderad situation, % 10) 13,7 15,5 15,1 15,3 11,9

Kassaflöde löpande verksamhet, kkr 11) 1 115 657 883 358 795 329 703 254 629 917

Medelantal årsanställda 12) 1 900 1 033 980 916 839

Flerårsöversikt för koncernen (Kkr) 

 1)  Inklusive Kassa och banktillgodohavanden hos centralbanker.
 2)  Årets resultat i procent av genomsnittliga totala tillgångar.
 3)  Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
 4)  Genomsnittliga skulder dividerat med genomsnittligt eget kapital.
 5)  Eget kapital i procent av totala tillgångar vid årets utgång.
 6)  Rörelsens kostnader dividerat med rörelsens intäkter. 
 7)   Rörelsens kostnader inklusive kreditförluster, netto, dividerat med 

rörelsens intäkter.

 8)   Kreditförluster i procent av genomsnittlig utlåning till allmänheten.
 9)   Kapitalbas lika med summan av kärnprimärkapital, primärkapital och 

supplementärt kapital.
 10)  Totalt kapital i procent av summa riskvägda exponeringar.
 11)  Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
  verksamhetens tillgångar och skulder.
 12)  Genomsnitt av antalet anställda vid årets ingång respektive årets utgång.
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Väsentliga händelser under året
Året har präglats av expansion och ökad utlåning respektive in- och upplåning, 
vilket gett ett ökat ränte- och provisionsnetto. Den negativa resultatutvecklingen är 
hänförlig till valutaförändringar i posten nettoresultat av finansiella transaktioner 
samttillkommande rörelsekostnader i huvudsak hänförligt till konsolideringen av 
Creditexpress samt kostnader hänförbara till uppgradering av vissa IT-plattformar.

I koncernen har kreditförlusterna avseende utlåning till privatpersoner och företag 
ökat, huvudsakligen till följd av den ökade utlåningen men även som en effekt av 
införandet av IFRS 9. Under andra halvåret belastades totalresultatet av oron på 
kapitalmarknaden vilket resulterade i negativ utveckling av bolagets aktieportfölj.

De finansiella verksamheterna har under året utvecklats enligt plan eller bättre med 
undantag för Estland och Schweiz som har utvecklats sämre än plan. Investeringen i 
förfallna fordringsstockar i Öst- och Centraleuropa har under året utvecklats sämre än 
plan.

Inkassoverksamheterna har under året utvecklats enligt plan eller bättre med undantag 
för verksamheten i Estland som har utvecklats sämre än plan. Den Östeuropeiska 
verksamheten har utvecklats sämre än plan.

I januari 2018 har dotterbolaget Svea Inkasso AB förvärvat samtliga aktier 
i intresseföretaget Creditexpress NV av Svea Ekonomi AB samt av övriga 
externa aktieägare. Creditexpress-koncernen bedriver genom sina dotterbolag 
inkassoverksamhet i Östeuropa och blir därmed helägt.

I mars 2018 har valutaväxlingsrörelsen i dotterbolaget Svea Exchange AB sålts.

Moderbolaget har i mars 2018 emitterat ett företagscertifikatprogram om  
3 000 miljoner kronor eller motvärdet därav i EUR.

I mars 2018 förvärvade Svea Ekonomi Cyprus Limited 95% av aktierna i det ungerska 
dotterbolaget Svea Finance ZRT från Svea Ekonomi AB samt de resterande 5 % av 
aktierna från extern aktieägare, och är därmed helägt.
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Moderbolaget har i april 2018 emitterat ett efterställt obligationslån om nominellt  
300 miljoner kronor. Primärkapitalet och totalt kapital har därmed stärkts. Det efter-
ställda obligationslånet har inregistrerats vid Nasdaq Stockholm.

I maj 2018 har det norska dotterbolaget Smartvarsling Drift AS sålts. Vidare har en 
omstrukturering gjorts genom att det ryska dotterbolaget Capital Service Company LLC 
sålts koncerninternt till Svea Ekonomi Cyprus Limited.

I juni 2018 har 90% av aktierna förvärvats i det finska betalningsinstitutet Maksuturva 
Group OY och dess systerbolag Maksuturva ICT Services OY.

I juni 2018 har en enskild investering gjorts i förvärv av förfallna fordringsstockar i 
Norge, Finland och Danmark om cirka 850 miljoner kronor.

Moderbolaget har under andra halvåret erhållit utdelning från dotterbolaget Svea 
Exchange AB om 46,0 miljoner kronor, vilket har medfört en nedskrivning av aktierna i 
dotterbolaget med motsvarande belopp.

Under tredje kvartalet har det vilande dotterbolaget Svenskt Betalskydd AB sålts. 
Vidare har innehavet i intresseföretaget Trade in Sports Europé AB nedskrivits med  
0,3 miljoner kronor och sålts. Den norska filialen Amfa Finans NUF har avregistrerats.

I oktober 2018 genomfördes en indragning av aktier i bolaget för återbetalning till 
aktieägare med 40 miljoner kronor.

Den 3 december 2018 beslutades vid extra bolagsstämma att lämna utdelning till 
aktieägarna om 25 miljoner kronor i enlighet med särskilt yttrande från styrelsen.

I december har Creditexpress NV likviderats och moderbolag i Creditexpress koncernen 
är nu Creditexpress Group BV.

Vidare har även de lettiska dotterbolagen Svea Finance SIA och Svea Inkasso SIA 
likviderats.



Startskottet för en modern 
och innovativ bank
I december sjösattes Svea Bank under den digitala plattformen sveabank.com och 
därmed är vi igång som en innovativ och modern bank.

Banken erbjuder i huvudsak lösningar för små och medelstora företag, men vi har även 
banktjänster för privatpersoner i form av sparkonton. 

Case: Synsam Lifestyle™



Vi gör det möjligt med Maksuturva
Vi förvärvade 90 procent av det finska fintech-bolaget 
Maksuturva. Företaget, som grundades för tio år 
sedan, erbjuder olika betalningslösningar vid 
näthandelsköp, allt från bank och kreditkort till 
faktura, delbetalning, mobilbetalning och andra 
nya lösningar. Företaget har också utvecklat 
andra funktioner inom näthandeln, som verktyg 
för retur- och reklamationshantering.

Genom förvärvet kan vi erbjuda våra 
e-handelskunder intelligenta lösningar och ge 
Maksuturvas kunder tillgång Sveas finansiella tjänster.

B2B och e-handel
– börja sälja digitalt till företag
Tillsammans med Novus tog Svea under hösten
fram en rapport som presenterade statistik,
insikter och tips på hur och varför företagare ska
komma igång med digital försäljning till andra
företag. Rapporten spreds i press, digitala
kanaler och på seminarier och mässor, där vi
även höll föredrag om rapporten.



Läs mer på
svea.com


