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Denna rapport presenterar utveckling och händelser i Landshypotek Bank och 
Landshypotek Ekonomisk Förening 2021 och ger en överblick av det ekono-
miska resultatet i sammandrag. För mer utförliga resultatsiffror hänvisas till 
årsredovisningarna som går att ladda ner som PDF på landshypotek.se under 
Om Landshypotek > Investerarrelationer > Finansiella rapporter  

I bankens årsredovisning finns också fullständig hållbarhetsrapport  
samt bolagsstyrningsrapport.
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Landshypotek Bank vill bidra till ett rikare liv i hela landet. 
När andra banker fokuserar på storstäderna och de 
ekonomiska förutsättningar som råder där – lyfter vi 
blicken bortom Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi vill 
ge människor i hela Sverige förutsättningar att leva ett 
rikt liv. Vi vill att Sveriges landsbygder ska fortsätta att 
utvecklas. Så tänker vi idag. Så har vi tänkt och agerat 
sedan 1836. 

Landshypotek Bank ägs av cirka 36 000 jord- och 
skogsbrukare och gårdsboende runt om i hela landet. 

Överskottet i banken går tillbaka till dem. Vi har genom 
åren finansierat 100 000-tals satsningar på en levande 
och hållbar landsbygd – på öppna landskap, välskötta 
skogar och lokalproducerad mat. Men vi finns inte bara 
till för landsbygdens företagare. Lån erbjuds också 
till landsbygdsboende och husägare runt om i landet. 
Sparandet är öppet för svenska hushåll och företag. 

Tillsammans med kunderna får Landshypotek Bank 
Sverige att växa. Vi är en liten bank med en stor uppgift 
– att bidra till ett rikare liv i hela landet.

För ett rikare liv 
i hela landet
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Vd har ordet 

Vi ökar under året utlåningsvolymen med 10,9 miljar-
der kronor för att landa på en total utlåning om 94,0 
miljarder kronor. Rörelseresultatet på 471 miljoner 
kronor är en förbättring med 19 procent jämfört med 
föregående år.

Det är en fantastisk utveckling med en historiskt stark 
utlåningstillväxt. 2017 ökade Landshypoteks utlåning 
med knappt 2 miljarder kronor. Nu, fyra år senare, ökade 
utlåningen med över 10,9 miljarder kronor. 

Årets resultat och volymtillväxt är givetvis glädjande, 
men vi ser långsiktigt på att utveckla jord- och skogs-
brukarnas bank. Grunden till Landshypotek lades av 
kunderna 1836. Vi bär och förvaltar fortfarande förtro-
endet från våra ägare, landets jord- och skogsbrukare, 
som ser behovet av en egen bank på bankmarknaden. 

Tillväxten stärker oss som hållbar bank på sikt. Vi strä-
var efter att ständigt utvecklas för att öka kundnytta och 
kundvärde, men även för att klara kostnaden för att driva 
bank – en kostnad som ökar hela tiden. Vi har därför 
under en längre tid fokuserat på skalbarhet och tillväxt 
med fler kunder som grund för att bygga en långsiktigt 
trygg och stabil bank.

Tillväxten ger ett kvitto på möjligheterna i vår strate-
giska utveckling och bekräftar styrkan i våra insatser. 
Vi har under en längre tid systematiskt arbetat för att bli 
bättre för kunder och kunna möta allt fler kunder och 
olika kundgrupper. Vi ska alltid vara den bästa banken 
för lantbruksföretagaren som vill låna till sitt ägande 
och brukande av jord och skog. Vi får nu också allt fler 
bolånekunder i såväl större städer som på mindre orter 
och landsbygderna. Många upptäcker möjligheten att 
flytta sina bolån från sin traditionella bank. Även de som 
har en mindre gård, eller bor på sin lantbruksfastighet 
utan att driva ett aktivt lantbruk hittar nu till oss.

Tillväxten bekräftar behovet på marknaden. Vi är en 
nischad bank med en huvudtjänst: lån med säkerhet i 
en jord- och skogsfastighet eller villa. I dag kan du välja 
den tjänsten från många aktörer. Vår styrka ligger i att vi 
har nischat oss på just detta, vi bär tryggheten, kunska-
pen och erfarenheten av att låna till fastigheter sedan 

närmare 200 år tillbaka. Vårt kundmöte är personligt 
och säger något om oss, oavsett om det är digitalt eller i 
direkt kommunikation mellan kund och en medarbetare. 
Vi bygger vår marknadsnärvaro på vårt högre syfte där 
vi finns till för finansiering av jord- och skogsbruk och ett 
Sverige som växer med levande landsbygder. Vi är den 
lilla banken med ett tydligt och ärligt uppdrag, banken 
som är tillräckligt stor för att utmana på marknaden och 
samtidigt trygg och bra för kunden. Allt fler upptäcker 
styrkan - tillväxten är ett kvitto på att kunderna uppskat-
tar det vi gör.

Vår interna utveckling börjar nu märkas på marknaden. 
Vi har successivt ökat tillgängligheten och marknads-
närvaron. Vi har förändrat vår organisation för att göra 
mer nytta när kunden så behöver. Vi har ökat vår kraft 
i marknadsföringen och i marknadsaktiviteterna samt 
stärkt de digitala kanalerna för såväl nya som nuvarande 
kunder. Det digitala inträdet som många kunder, nu allt 
oftare, använder sig av är en central del i vår utveckling. 
Vi har fortsatt investerat i regelverk och IT-struktur för 
att skapa en tryggare bank för kunderna. För bolåne-
kunder har vi haft en fantastisk utveckling i våra samar-
beten med bland annat Villaägarna och Avanza. 

Vi har utvecklats samtidigt som kostnaderna varit under 
kontroll och tillväxten skett med fortsatt god kreditkva-
litet. Den högre tillväxten under året har dock inneburit 
en del kapacitetsutmaningar. Många medarbetare har 
gjort stora insatser för att möta den ökade kundtill-
strömningen. Vi dimensionerar oss nu stegvis för det 
ökade kundintresset. 

Vi ägs av våra lånekunder inom jord och skog, organi-
serade som medlemmar i en ekonomisk förening, och 
vinstdelning är en central grundpelare i vår affärsmodell. 
Medlemmen står för insatser till föreningen i relation till 
sina lån och får sedan utdelning på sin insats. Genom 
utdelningen stärks ekonomin på gårdar runt om i landet 
som står för matproduktion och skogsbruk i Sverige. 
Medel tillförs svenska jord- och skogsägare, en andel 
återförs till oss som insatskapital och en del går till skatt. 
Det är ett slutet system för gemensamt värdeskapande 
och en del av den samhällsnytta som vi står för. 

2021 har varit ett rekordår för Landshypotek Bank. Under året har vi växt med fler kunder och  
en ökad utlåning i en takt som vi tidigare inte varit med om. 

Tillväxten bekräftar behovet 
på marknaden



Landshypotek Bank Årsrapport 20213

Styrkan i vår unika ägarform märks när medlemmarna 
år efter år ökar sina insatser och därmed tillför kapital 
till Landshypotek, i år 126 miljoner kronor. Det visar 
att medlemmarna är aktiva och har förtroende för vår 
modell med utdelning och insatser.

Med det starka resultatet för 2021 som grund avsatte 
bankstyrelsen 172 miljoner kronor i koncernbidrag till 
den ekonomiska föreningen för att möjliggöra utdelning 
till medlemmarna. Föreningens styrelse föreslår till 
stämman en utdelning till medlemmarna på 157 miljoner 
kronor, motsvarande 8 procent på varje medlems eko-
nomiska insats i föreningen. 

Mycket har varit positivt i lantbruket de senaste åren.  
Vi ser ett ökat intresse för närproducerad mat, lands-
bygden och skogsrelaterade produkter. Det låga rän-
teläget har sänkt de finansiella kostnaderna och ökat 
investeringsviljan. Under hösten ökade dock många 
kostnader hos lantbruksföretagare. Landshypotek är 
vana att vara nära lantbrukarna och stödja ett långsiktigt 
sunt företagande. 

Inom EU arbetas med många regelverk som rör skogen. 
Vi har fortsatt engagerat oss i såväl media som bank-
gemensamma forum i ett försök att påverka hur dessa 
regelverk utformas. Vi kommer fortsätta att bidra kon-
struktivt med fakta och vår syn på implementeringen 

av dessa regelverk för den aktive skogsbrukaren och 
finansmarknaden i stort.

Vi och andra har under året givetvis präglats av insat-
serna för att bekämpa covid-19. De flesta av oss har 
arbetat hemma stor del av arbetstiden. Vi kommer att ta 
med oss lärdomarna från det in i framtiden. Vi har dock 
saknat den nära relationen som uppstår vid direkta 
möten, mellan bankens medarbetare och kunder, men 
också mellan bankens medarbetare. Det är vi som 
människor som driver och skapar utveckling och fram-
tid. Utan människor sker ingen utveckling.

Vi kommer fortsätta att växa. Styrelserna för banken 
och för föreningen har under hösten arbetat med en 
strategisk plan som tar sikte mot 2026. Vi förstärker det 
vi har. Vi är en bank som är till för lån till fastigheter och 
vår utveckling handlar om att växa med fler kunder. Vi ska 
fortsätta vår utveckling att vara den ledande banken inom 
jord och skog, och banken för medvetna val inom bolån. 

Med fler kunder kan vi bygga en ännu tryggare bank. 
Vi utvecklas för att göra skillnad för kunderna på 
marknaden. 

Per Lindblad
Vd
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Året i siffror
2021 har varit ett rekordår där vi ökat antalet kunder, affärsvolym och resultat i en takt som vi 
tidigare inte varit med om. Under året växte utlåningsvolymen med 10,9 miljarder kronor för att 
landa på en total utlåning på 94,0 miljarder kronor. Rörelseresultatet på 471 miljoner kronor är 
en förbättring med 19 procent jämfört med föregående år. Den historiskt starka tillväxten är 
glädjande, men framförallt en bekräftelse på att vi har gjort mycket bra med vårt strategiska 
arbete och att det finns ett stort behov på marknaden av en kundnära nischbank för utlåning till 
fastigheter inom jord och skog samt villor.

mnkr 2021 2020

Räntenetto 972 872

Rörelseresultat 471 397

Resultat efter skatt 370 303

Utlåning till allmänheten 93 968 83 039

Förändring utlåning till allmänheten, % 13,2 8,7

Räntemarginal rullande 12 mån, % 1,10 1,11

In- och upplåning från allmänheten 15 254 14 672

Förändring in-och upplåning från allmänheten, % 4,0 1,5

K/I tal inklusive finansiella transaktioner 0,52 0,55

K/I tal exklusive finansiella transaktioner 0,51 0,54

Kreditförlustnivå, % 1) - -

Total kapitalrelation, % 17,3 20,5

Rating långsiktig

     Standard & Poor’s, Säkerställda obligationer AAA AAA

     Standard & Poor’s A A

     Fitch A A

Medelantal anställda rullande 12 mån 225 204
1)   Utfall presenteras endast vid en negativ resultatpåverkan.

•   Rörelseresultatet uppgår till 471 (397) mnkr. 

•   Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av  
finansiella transaktioner uppgår till 486 (414) mnkr.

•   Räntenettot uppgår till 972 (872) mnkr.

•   Kostnaderna uppgår till 498 (478) mnkr.

•   Kreditförluster netto påverkade resultatet med +5 (+13) mnkr.

•    Utlåning till allmänheten uppgår till 94,0 (83,0) mdkr.

•    Inlåning från allmänheten uppgår till 15,3 (14,7) mdkr.
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Om Landshypotek Bank 

Landshypotek Bank har nischat sig på lån med fastig-
het som säkerhet. Sett till utlåningsvolymen är banken 
en av de tio största bankerna i Sverige och klassas som 
systemviktig utifrån den stora betydelsen för jord- och 
skogsbrukets finansiering.  

Landshypotek Bank bygger sin styrka på marknaden 
som en annorlunda bank med: 

Bankens bidrag till hållbar utveckling
En levande landsbygd, där jord och skog brukas, ska-
par tillväxt, jobb och förutsättningar till ett utvecklat 
näringsliv och välfärd i hela landet. En hållbar utveck-
ling för hela landet vilar på att det går att bo och verka i 
hela Sverige. Landshypotek Bank möjliggör satsningar 
i landsbygdsföretagande samt boende, såväl utanför 
som i städerna, genom en sund och ansvarsfull kredit-
givning. Det lägger grunden för en framtid både för sta-
den och för landsbygden. På så sätt bidrar banken till 
en hållbar samhällsutveckling: ekonomiskt, miljömäs-
sigt och socialt. 

Kunder och erbjudande
Landshypotek Bank vänder sig till ägare och företagare 
inom de gröna näringarna, boende på lantbruksfastig-
heter, husägare och sparare. Bankens lånekunder finns 
främst utanför Sveriges största städer och bankens 
målgrupper är tydligt definierade. Landshypotek Bank 
lånar ut till kunder mot säkerhet i jord, skog eller småhus 
i Sverige. Bankens sparkunder finns i hela landet.

Landshypotek ägs av de cirka 36 000 kunderna som lånar till jord- och skogsbruk och gårds-
boende, organiserade som medlemmar i en ekonomisk förening. Det kundnära och långsiktiga 
är därmed inbyggt i affärsmodellen. Överskottet går tillbaka till jord- och skogsbrukskunderna. 
Banken har 225 medarbetare runt om i landet. Landshypotek Bank, som är ett helägt dotterbolag 
till Landshypotek Ekonomisk Förening, bildades för snart 200 år sedan av jord- och skogsbru-
kare för att tillhandahålla dem trygg finansiering till goda villkor. Sedan 2017 erbjuds även bolån till 
husägare och ett sparande för alla. 

Bland bankens kunder finns en stor del av landets stora 
produktionslantbruk, många mindre jord- och skogs-
ägare samt husägare. Kundernas relationer till banken 
är av naturliga skäl långa och varar ofta över generatio-
ner då jord och skog är kapitalintensiva och långsiktiga 
verksamheter.

Föreningen har medlemsnytta som syfte. Ägardirektivet 
slår fast att banken ska bidra till en långsiktig samhäl-
lelig utveckling genom att skapa förutsättningar för att 
bo och verka på den svenska landsbygden. Genom 
att erbjuda konkurrenskraftig finansiering ska banken 
stärka konkurrenskraften för den ekonomiska förening-
ens medlemmar och för banken. Hur banken arbetar för 
att uppnå ägardirektivet rapporteras löpande av vd till 
styrelsen i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Ägandeformen är en av bankens styrkor. Att lånekun-
derna också är bankens ägare skapar engagemang, 
medansvar och långsiktighet. Bankens vinst går 
tillbaka till medlemmarna och de gröna näringarna samt 
används inom banken för att utveckla verksamheten. 
Detta ingår i ett modernt och framåtriktat företagande. 
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Många nya kunder har välkomnats
För Landshypotek har tillväxtresan fortsatt. Den totala 
utlåningsvolymen passerade under året 94 miljarder 
kronor och antalet lånekunder är nu över 51 000. 
Tillväxten har inneburit att kapaciteten på banken 
tillfälligt har utmanats under året, men där medarbetare 
i särskilda satsningar hjälpts åt och stått för en god 
kundupplevelse, trots den ökade kundtillströmningen.    

Starka nya affärssamarbeten
I februari inleddes ett nytt bolånesamarbete med 
Avanza. Samarbetet kompletterar tidigare samarbe-
ten med bland annat Villaägarna och har varit starkt 
bidragande i det ökade intresset för Landshypotek som 
bolånebank. Ett utvecklat samarbete med Lexly har 
också gjort att Landshypoteks kunder fått tillgång till 
bättre juridisk rådgivning, bland annat inom affärs- och 
fastighetsrätt samt generationsskiften.

Digitaliseringen ger fler möjligheter
Allt fler bankärenden för Landshypoteks kunder kan nu 
hanteras direkt i internetbanken. I början av året öppna-
des även möjligheten upp för enskilda näringsidkare att 
villkorsändra sina bottenlån digitalt. 

Nya samarbeten för engagemang 
Landshypotek samarbetar med flera organisationer 
och företag för att dela engagemang, erfarenheter och 
kunskap samt ge fler möjligheten att upptäcka och lära 
känna en annorlunda bank. I år har samarbeten inletts 
med Årets Bonde och Svenska Orienteringsförbundet. 

Föreningsengagemang
Under slutet av mars hölls årets elva regionmöten i 
Landshypotek Ekonomisk Förening. Alla medlemmar 
hade möjlighet att delta online. Under året delades 
147 miljoner ut till lantbrukskunderna. Samtidigt ökade 
medlemmarna sina insatser genom egna bidrag med 
126 miljoner kronor. 

Metodförändring inom IRK-tillståndet 
Landshypotek lämnade under året in en ansökan om 
metodförändring inom tillståndet för interna riskklassi-
ficeringsmetoder (IRK) till Finansinspektionen. Lands-
hypotek har fortsatt att utveckla riskhanteringen under 
de senaste åren och ser därför positivt på att bankens 
ansökan och de framtida kapitalkraven grundar sig på 
aktuella fallissemangsfrekvenser.  

Sund och trygg bolåneförmedling 
För att säkerställa ett ansvarstagande och en förtroen-
defull kreditgivning av bolån i alla led har Landshypotek, 
tillsammans med SBAB och Skandia, tagit fram en 
uppförandekod, ett gemensamt ramverk för bolåneför-
medlare. Uppförandekoden säkerställer med sina krav 
en enhetlighet i förmedlarbranschen avseende bland 
annat kunskapskrav, regelefterlevnad och ersättning till 
förmedlarens personal. 

Den gröna rösten 
Vårens Lantbrukspanel handlade om digital teknik. Ban-
ken och föreningen har uppmärksammat och prisat såväl 
uppsatsskribenter på universitet som lantbruksföreta-
gare runt om i landet. När pandemirestriktionerna tillät 
hölls lantbrukssamtal om framtiden på åtta olika platser. 
Samtidigt har flera digitala seminarier arrangerats, på 
egen hand och tillsammans med samarbetspartners. 
Banken höll panelsamtal på de digitala Borgeby Fältda-
gar och under hösten bjöd Landshypotek in kunder och 
intressenter inom gröna näringarna till ett uppmärksam-
mat digitalt Höstmöte om ekonomin och lantbruksåret. 

EU:s taxonomi innebär stora utmaningar för det 
svenska jord- och skogsbruket och möjligheterna för de 
svenska skogarna att vara en del av framtidens investe-
ringar. Landshypotek har under året varit mycket aktiva 
i debatten och på olika sätt engagerat sig i EU-regelver-
ken; taxonomin och LULUCF – regelverket som reglerar 
upptag och utsläpp av kol från marksektorn.

Stort medarbetarengagemang
Landshypotek bygger på engagemang från förtro ende-
valda och medarbetare. Med anledning av Covid-19- 
restriktionerna har bankens medarbetare inte kunnat 
träffas som tidigare år. Med utvecklade digitala verktyg 
har en god samverkan ändå kunnat upprätthållas. Med-
arbetarundersökningar visar att engagemang, infor-
mation och samarbete varit fortsatt starkt på banken. 
Under året har flera digitala medarbetarträffar dess-
utom arrangerats där bankens utveckling diskuterats 
med alla medarbetare. Särskilda initiativ har tagits för att 
stimulera medarbetarnas rörelse och ergonomi i en tid 
med mycket hemmasittande arbete. Banken har även 
satsat särskilt på att stärka cheferna i ett ledarskap som 
är anpassat till Landshypoteks utveckling. Samarbetet 
mellan förtroendevalda och bankens medarbetare har 
utvecklats för en gemensam kraft genom den ökade 
närvaron på marknaden för jord- och skogsutlåning. 

Hänt under året i

Landshypotek Bank

Landshypotek Bank Årsrapport 20216
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Initiativ för ökad närvaro
Representanter från föreningen har synts både i 
panelsamtal och lokal rapportering från lantbruksåret 
i såväl sociala medier som i regional press och radio. 
Under året har föreningen också deltagit på mässor 
och träffar inom gröna näringarna runt om i landet, 
både digitalt och på plats. Fem regionstyrelser har 
också utsett och delat ut pris till Årets Landsbygds-
företagare i sina respektive regioner – ett pris som 
lyfter fram extra gott företagande lokalt. 

Vi samlades till regionmöten
I slutet av mars hölls årets regionmöten. Alla medlem-
mar hade möjlighet att delta online för att höra mer 
om utvecklingen i den egna banken och föreningen, 
genomföra val och ta del av det som är aktuellt för 
branschen i stort och i den egna regionen specifikt. 
Nytt för i år var att nyval, alternativt omval, av region-
ordförande på 1 år gjordes på regionmötet. Tidigare 
valdes de in på det konstituerande styrelsemötet, 
men nu fick alltså medlemmarna ta det beslutet. Två 
nya ordföranden och fyra ledamöter kunde hälsas 
välkomna till regionstyrelserna.

Stämma och beslut om utdelning
28 april hölls Landshypoteks årliga föreningsstämma 
där valda fullmäktige från hela landet bland annat tog 
beslut om årets utdelning och valde in en ny styrelsele-
damot. Inbjudna var även de medlemsvalda represen-
tanterna från de elva medlemsregionerna för en bred 
dialog om föreningen och den egna bankens utveck-
ling. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och stämman 
antog enhälligt föreningsstyrelsens förslag att utifrån 
Landshypoteks resultat för 2020 dela ut 147 miljoner 
kronor till medlemmarna under oktober. Det motsvarar 
8 procent av medlemsinsatsen.

Under våren 2022 väntar åter regionmöten och fören-
ingsstämma. Styrelsen har till årets stämma föreslagit 
att 157 miljoner kronor delas ut till medlemmarna. 

Nya ägardirektiv har arbetats fram
Under hösten har en ägardialog förts mellan de 
förtroendevalda i regionerna och föreningsstyrelsen.  
Ägardirektivet har reviderats för att vara i linje med 
Landshypoteks utveckling och föreningens strate-
giska ambitioner. Det nya direktivet fastställdes på 
styrelsemötet den 8 december. 

Under året har också: 
•   Rekordmånga medlemmar valt att investera i Lands-

hypotek. Totalt ökade medlemmarna sina investering-
ar med 126 miljoner kronor. Det totala insatskapitalet 
uppgår därmed till 1 959 mnkr.

•   Föreningen välkomnat 1 793 nya medlemmar. Årets 
medlemsantal slutar på 36 220 och antalet förtro-
endevalda är vid årets slut 122, varav 33 procent är 
kvinnor.

•   Föreningens förtroendevalda gjort 6 514 värderingar 
av lantbruksfastigheter. Det är en markant ökning 
jämfört med de 5 405 värderingarna som gjordes 
under 2020.

Hänt under året i

Ekonomiska Föreningen

Landshypotek Bank Årsrapport 20217
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Totalresultat

Resultaträkning
mnkr 2021 2020

Ränteintäkter 1 441 1 443
varav ränteintäkter enligt effektivräntemetoden 1 441 1 443
vara övriga ränteintäkter - -

Räntekostnader -469 -571
Räntenetto 972 872

Nettoresultat av finansiella transaktioner -15 -17
Övriga rörelseintäkter 8 8
Summa rörelseintäkter 964 862

Allmänna administrationskostnader -450 -428
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -47 -49
Övriga rörelsekostnader -1 0
Summa kostnader före kreditförluster -498 -478

Resultat före kreditförluster 466 384

Kreditförluster netto 5 13
Rörelseresultat 471 397

Skatt på årets resultat -101 -94
Årets resultat 370 303

Resultat per aktie, kr 164,2 134,5
Moderföreningens del av årets resultat 100 % 100 %

mnkr 2021 2020

Årets resultat 370 303

Övrigt totalresultat
Poster som kommer att omklassificeras till resultatet
Finansiella tillgångar till verkligt värde via övrigt totalresultat 10 7
Förändring valutabasisspread i verkligt värde säkring 6 -10
Skatt på poster som kommer att omklassificeras -3 1
Summa poster som kommer att omklassificeras 12 -3

Summa övrigt totalresultat 12 -3

Årets totalresultat 382 300

Moderföreningens del av årets totalresultat 100 % 100 %
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Balansräkning
mnkr 2021 2020

TILLGÅNGAR

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker - 17
Belåningsbara statsskuldförbindelser 4 274 3 805
Utlåning till kreditinstitut 322 483
Utlåning till allmänheten 93 968 83 039
Värdeförändring på räntesäkrade poster i portföljsäkring -84 86
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 5 981 5 877
Derivat 1 405 1 731
Immateriella anläggningstillgångar 91 120
Materiella tillgångar 25 44
Övriga tillgångar 6 5
Aktuell skattefordran - -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 25
SUMMA TILLGÅNGAR 106 018 95 233

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder

Skulder till kreditinstitut 638 5 842
In- och upplåning från allmänheten 15 254 14 672
Emitterade värdepapper m.m. 82 066 66 551
Derivat 410 293
Övriga skulder 447 343
Skatteskuld 13 1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 33
Avsättningar 1 1
Efterställda skulder 600 1 203
Summa skulder 99 458 88 939

Eget kapital

Aktiekapital, antal aktier: 2 253 000 st (2 253 000 st) 2 253 2 253
Primärkapital 700 700
Övrigt tillskjutet kapital 1 017 1 017
Reserver -6 -18
Balanserad vinst 2 311 2 125
Årets resultat 370 303
Årets aktieägartillskott 51 42
Årets lämnade koncernbidrag -136 -128
Summa eget kapital 6 560 6 294

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 106 018 95 233
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Denna rapport har tagits fram av marknads- och kommunikationsavdelningen på Landshypotek  
Bank i samarbete med Wildeco. Bilderna kommer från Landshypotek Banks bildarkiv och Adobe Stock.

Besöksadress: Regeringsgatan 48, Postadress: Box 14092, 104 41 Stockholm, Tel: 0771-44 00 20
E-post: kundservice@landshypotek.se
landshypotek.se

Ta del av vad som händer i din bank 
för ett rikare liv i hela landet.
facebook.com/landshypotek
twitter.com/landshypotek
instagram.com/landshypotekbank
Landshypotek Bank på Linkedin
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