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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Resurs 
Holding AB (publ), med organisationsnummer 556898-2291, för räkenskapsåret 2015-01-01– 2015-12-31. 

Bolagsöversikt
Resurskoncernen, som verkar genom 
dotterbolagen Resurs Bank Aktiebolag 
med dotterbolag samt Solid Försäk-
ringsaktiebolag, är ledande inom retail 
finance i Norden och erbjuder betallös-
ningar, konsumentlån och nischade 
försäkringsprodukter. I oktober 2015 
förvärvade Resurs Bank norska yA 
Bank AS och Metatech AS. Resurs har 
sedan starten 1977 etablerat samar-
beten med fler än 1 200 butikskedjor 
om sammanlagt cirka 35 000 butiker. 
Därigenom har Resurs byggt en kund-
bas på cirka 5 miljoner privatkunder i 
Norden. Resurs Bank har sedan 2001 
en bankoktroj och står under tillsyn av 
Finansinspektionen. Resurskoncernen 
har huvudsakligen verksamhet i Sveri-
ge, Danmark, Norge och Finland.

Resurs har delat in sin verksamhet i tre 
affärssegment – Payment Solutions, 
Consumer Loans samt Insurance – 
utifrån de produkter och tjänster som 
erbjuds. 

De tre segmenten är olika till sin 
karaktär. Payment Solutions erbjuder 
säljstödjande finansierings-, betal- och 
lojalitetslösningar till detaljhandeln 
samt kreditkort till allmänheten. Consu-
mer Loans huvudsakliga inriktning är 
utlåning till konsumenter. Insurance 
innefattar det helägda dotterbolaget 
Solid Försäkringsaktiebolag, verksamt 
inom konsumentförsäkringar.

Strategi och mål

• Fortsätta överföra den svenska mo-
dellen på övriga nordiska marknader 
genom de nyligen genomförda 
förvärven. 

• Bli den ledande retail financeleveran-
tören åt detaljhandelspartners.

• Öka produktinnovationen och fort-
sätta driva omnikanaltillväxt.

• Utöka basen av retail financepartners 
och öka kreditpenetrationsnivåerna.

• Fortsätta bearbeta den befintliga 
kundbasen.

• Fortsätta genomföra selektiva  
förvärv.

Finansiella mål, utsikter och  
utdelningspolicy
Resurs styrelse har beslutat om finan-
siella mål för koncernen på medellång 
sikt. De finansiella målen inkluderar:

• En årlig tillväxt på låneportföljen på 
cirka 10 procent.

• En NBI-marginal exklusive Insurance i 
linje med senaste tidens nivå.

• En kreditförlustnivå i linje med de 
senaste årens nivåer.

• Förbättra kostnads/intäktsrelationen 
för Resurs Bank till cirka 40 procent. 

• En kärnprimärkapitalrelation som 
överstiger 12,5 procent och en total 

kapitalrelation som överstiger  
14,5 procent.

• Nå en avkastning på eget kapital 
(RoTE) om cirka 30 procent.

• Dela ut minst 50 procent av årets 
nettoresultat till aktieägarna.

Intäkter 2015 jämfört med samma 
period 2014
Koncernens rörelseintäkter uppgick till 
2 371 MSEK (1 967) under året, vilket 
var en ökning med 21 procent jämfört 
med föregående år. Exklusive förvärvet 
av yA Bank, som konsoliderades i  
slutet av oktober 2015, uppgick rörel-
seintäkterna till 2 296 MSEK (1 967), 
det vill säga en ökning med 17 pro-
cent. Ränteintäkterna ökade till 1 995 
MSEK (1 684) som följd av tillväxt i 
utlåning till allmänheten samt förvär-
vet av yA Bank. Räntekostnaderna 
har minskat till följd av Riksbankens 
sänkningar av reporäntan och där-
med sänkta kundräntor på inlåningen. 
Finansieringskostnaderna har ökat för 
övrig upplåning som följd av förstärk-
ningen av koncernens långsiktiga 
upplåning genom etableringen av ett 
företagsobligationsprogram (MTN) och 
en värdepapperisering av lånefordring-
ar. Totalt sett har räntenettot stärkts. 
2014 ingick en post på 24 MSEK av 
engångskaraktär. Premieintäkter netto 
uppgick till 1 167 MSEK (989). Netto-

Ägarförhållande
Resurs Holding AB ägs till 51,98 procent av Cidron Semper Ltd, 42,53 procent av Waldakt AB och 5,49 
procent av RSF Invest AB. RSF Invest AB ägs till 80,39 procent av RSF Invest Holding AB, som i sin tur 
ägs till 55 procent av Cidron Semper Ltd och 45 procent av Waldakt AB. Nordic Capital Fund VII äger via 
Cidron Semper Ltd direkt och indirekt 54,41 procent av Resurs Holding AB och har därmed ett bestäm-
mande inflytande över bolaget.
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resultat av finansiella transaktioner har 
ett utfall på -35 MSEK (7) under året. 
Förändringen avser värdeförändringar 
på placeringar i aktier, räntebärande 
värdepapper samt valutakursföränd-
ringar på tillgångar, skulder och derivat 
i utländsk valuta.

Den 1 april 2014 förvärvades och 
konsoliderades Finaref- och NCF-kon-
cernerna. Dessa förvärv ingår därmed i 
jämförelsesiffrorna med nio månader. 

Kostnader 2015 jämfört med samma 
period 2014
Koncernens kostnader före kreditför-
luster uppgick till 1 158 MSEK (999) 
under året, vilket var en ökning med 
16 procent jämfört med föregående 
år. K/I utvecklas i linje med förvänt-
ningarna och uppgick till 48,8 procent 
(50,8). Under året har kostnader för 
en eventuell börsintroduktion belastat 
resultatet med 62 MSEK och kostnader 
i samband med förvärvet av yA Bank 
har belastat resultatet med 43 MSEK. 
K/I exklusive dessa kostnader uppgick 
till 44,4 procent. Kreditförlusterna upp-
gick till -375 MSEK (-351) och kreditför-
lustnivån uppgick till 2,3 procent (3,0). 
Förvärvet av yA Banks utlåningsportfölj 
gjordes i slutet på året vilket bidrar till 
en låg kreditförlustnivå då beräkning 
definitionsmässigt görs som ett medel-
tal beräknad på koncernens utlånings- 
volym vid årets ingång respektive 
utgång. För året ingår enbart kredit- 
förluster för drygt två månader i 
resultatet och för jämförelsesiffrorna 
avseende 2014 ingår Finaref- och 
NCF-koncernerna från den 1 april. 
Årets kreditförluster exklusive yA 
Bank uppgår till 366 MSEK. Detta är 
en minskning med 21 MSEK jämfört 
med 2014 (justerat för effekterna av 
de förvärv som gjordes föregående 
år). Den minskning av kreditförlusterna 
som skett mellan åren beror  på beror 
på en konstaterat högre kreditkvalitet i 
portföljerna.

Resultat 2015 jämfört med samma 
period 2014
Rörelseresultatet för året uppgick till 
838 MSEK (617) och har stärkts bland 
annat tack vare genomförda förvärv. 
Rörelseresultat justerat för engångs-
poster avseende kostnader för even-
tuell börsintroduktion och kostnader 
i samband med förvärvet av yA Bank 

uppgick till 943 MSEK (617). Ökningen 
motsvarade 53 procent. 

Segmentsinformation 
Payment Solutions
Segmentet Payment Solutions består 
av retail finance och credit cards. Inom 
retail finance är Resurs den ledande 
partnern för säljstödjande finansie-
rings-, betal- och lojalitetslösningar till 
över 1 200 butikskedjor och e-handels-
företag i Norden.

Januari – december 2015 jämfört  
med samma period 2014
Utlåningen till allmänheten upp- 
gick per den 31 december 2015 till  
7 905 MSEK (7 270), en ökning med  
9 procent jämfört med föregående år. 
Ökningen, exklusive förvärvet av yA 
Bank som tillförde en låneportfölj om 
495 MSEK, uppgick till 2 procent.  
Några partners har haft mindre gynn-
sam utveckling vilket har påverkat 
utlåningen negativt.

Rörelseintäkterna för segmentet upp-
gick under året till 1 122 MSEK (983), 
en ökning med 14 procent jämfört 
med föregående år. Ökningen har 
främst drivits av en högre försäljning 
till befintliga kunder och partners samt 
av att ett antal nya partners tillkommit. 
Den 1 april 2014 genomfördes förvär-
vet av Dan-Aktiv som därmed ingår i 
jämförelsesiffrorna med nio månader.

Rörelseintäkter med avdrag för kredit-
förluster uppgick till 984 MSEK (812) 
en ökning med 21 procent jämfört 
med motsvarande period föregående 
år. Exklusive förvärvet av yA Bank var 
ökningen 20 procent. Årets kreditför-
luster var lägre än under 2014, både 

MSEK Jan-dec 
2015

Jan-dec 
2014

Utlåning till allmänheten vid periodslut   7 905 7 270

Rörelseintäkter  1 122 983

Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster  984 812

Nyckeltal – Payment Solutions

MSEK Jan-dec 
2015

Jan-dec 
2014

Utlåning till allmänheten vid periodslut 10 294 6 654

Rörelseintäkter 1 100 822

Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster 863 642

Nyckeltal – Consumer Loans

i absoluta tal och i förhållande till 
utlåningsvolymen, vilket är hänförligt 
till en högre konstaterad kreditkvalitet 
i portföljen.

E-handeln har haft en stark utveckling 
under året, särskilt framgångsrikt har 
Resurs varit inom resebranschen där 
både nya och befintliga partners har 
valt att samarbeta med Resurs för sin 
näthandel. Starkast försäljningsutveck-
ling finns bland omnikanals-partners 
som använder Resurs tjänster både i 
den fysiska butiken och på nätet.

Consumer Loans
Inom segmentet Consumer Loans er-
bjuder Resurs lån utan säkerhet direkt 
till konsumenter som önskar finansiera 
exempelvis investeringar i hemmet, 
resor eller annan konsumtion. 

Januari – december 2015 jämfört  
med samma period 2014
Utlåning till allmänheten uppgick 
till 10 294 MSEK (6 654) per den 31 
december 2015, en ökning med 55 
procent jämfört med föregående år. 
Ökningen, exklusive förvärvet av yA 
Bank, uppgick till 9 procent. Satsning-
en på att bygga upp en intern enhet, i 
syfte att utveckla segmentets möjliga 
försäljningskanaler, för merförsäljning 
och rådgivning, har under året fallit 
väl ut i Sverige och står för närmare 20 
procent av nyutlåningen. Arbetssättet 
testas nu i Norge och introduceras i 
nästa fas i Finland.

Rörelseintäkterna för segmentet upp-
gick under året till 1 100 MSEK (822), 
en ökning med 34 procent jämfört 
med föregående år. Ökningen för- 
klaras främst av förvärvet av Finaref 
och Dan-Aktiv som genomfördes den  
1 april 2014 och som därmed ingår i 
jämförelsesiffrorna med nio månader, 
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samt förvärvet av yA Bank som konsoli-
derades in i slutet av oktober 2015. 

Rörelseintäkter med avdrag för 
kreditförluster uppgick till 863 MSEK 
(642), en ökning med 34 procent. Årets 
kreditförluster har varit högre jäm-
fört med föregående år, vilket främst 
beror på att utlåningsvolymerna ökat 
men också på att det i tredje kvartalet 
togs en engångskostnad på 26 MSEK, 
hänförligt till en anpassning i bedöm-
ning av den danska kreditportföljen till 
koncerngemensam värderingsmetod. 
Kreditförlustnivån under året har bort-
sett från detta varit stabil i förhållande 
till utlåningsvolymen.

Insurance
Inom segmentet Insurance bedrivs sak-
försäkringsverksamhet under varumär-
ket Solid Försäkring. Fokus ligger på 
försäkringar av nischkaraktär, med  
Norden som huvudmarknad. Försäk-
ringsprodukterna är indelade i olika 
grupper; Resor, Trygghet, Vägassistans/
Bilgaranti och Produkt. Bolaget sam- 
arbetar med ledande detaljhandels- 
kedjor inom olika branscher och har 
cirka 2,3 miljoner kunder i Norden.

Januari – december 2015 jämfört  
med samma period 2014
Premieintäkt, netto under året, har 
utvecklats väl och uppgick till 1 169 
MSEK (991), en ökning med 18 procent 
jämfört med föregående år. Ökningen 
kan till största del tillskrivas områdena 
Resor och Trygghet, där de förvärvade 
bolagen Finaref och Dan-Aktiv bidrog 
inom Trygghet. Under året har även 
ett stort antal nya partners tillkommit, 
framförallt inom området Produkt.

Rörelseintäkterna uppgick till 152 
MSEK (174), en minskning med 13 
procent jämfört med föregående år. 
Rörelseintäkterna för föregående år 
innehåller en engångspost motsva-
rande 31 MSEK, främst hänförlig till 
försäljningen av Motor och Civilaffären 
per den 1 februari 2014. Justerat för 
denna engångspost ökade rörelsein-
täkterna jämfört med föregående år, 
vilket i första hand kan tillskrivas  
områdena Produkt och Trygghet.

Försäkringsrörelsens tekniska re-
sultat uppgick till 62 MSEK (74), en 
minskning med 16 procent till följd 
av engångsposten motsvarande 31 
MSEK under föregående år. Exklusive 

engångsposten avseende Motor och 
Civilaffären motsvarar ökningen av 
försäkringsrörelsens tekniska resultat 
44 procent vid jämförelse med före- 
gående år. 

Rörelseresultatet uppgick till 61 MSEK 
(99), en minskning med 38 procent 
främst till följd av den nämnda en-
gångsposten om cirka 31 MSEK under 
föregående år. Kapitalavkastningen har 
i jämförelse med föregående år också 
utvecklats klart negativt till följd av 
lägre avkastningsnivåer på de finan- 
siella marknaderna.

Totalkostnadsprocent för året förbätt-
rades till 95,3 procent (96). Minskning-
en förklaras av en lägre driftskostnads-
procent. 

Den 1 april 2015 genomfördes en 
affär där Solid Försäkring förvärvade 
Falck Försäkrings kundregister avse-
ende cykelförsäkringar på den svens-
ka marknaden. Affären stärker Solid 
Försäkrings position inom området 
cyklar, vilket bedöms utvecklas positivt 
framöver.

Balansräkning och  
kassaflöde 
Finansiell ställning
Koncernen hade per den 31 december 
2015 en stark finansiell ställning med 
en kapitalbas uppgående till 2 971 
MSEK (2 267) i den konsoliderade situ-
ationen, som består av moderbolaget 
Resurs Holding AB samt Resurs Bank 
AB koncernen (exklusive MetaTech 
AS). Total kapitalrelation uppgick till 
14,2 procent (14,7) och kärnprimärka-
pitalrelation uppgick till 13,1 procent 
(13,4). Under oktober har köpet av yA 
Bank genomförts vilket ökat kapital- 
kraven för de förvärvade volymerna 
samtidigt som uppkommen goodwill 
och identifierade immateriella tillgång-
ar ska avräknas från kapitalbasen. För 

att bibehålla en stark kapitalrelation i 
linje med koncernens långsiktiga mål-
sättning har en nyemission i samband 
med förvärvet genomförts.

För att bredda bolagets tillgång till 
effektiv finansiering har Resurs Bank 
under året upprättat ett företagsobli-
gationsprogram (MTN) och genomför-
de i mars 2015 en första emission om 
400 MSEK. Resurs Bank genomförde 
dessutom i juni 2015 en värdepap- 
perisering av lånefordringar (ABS)  
vilket resulterat i ytterligare 1 400 
MSEK i emitterade värdepapper via 
Resurs Banks dotterbolag Resurs 
Consumer Loans 1 Limited. Genom 
förvärvet av yA Bank tillfördes  
koncernen 400 MNOK i upplåning via  
yA Banks företagsobligationsprogram 
(MTN). LCR per 31 december 2015 
uppgår till 142 procent (125). 

Utlåning till allmänheten per den 31 
december 2015 uppgick till 18 198 
MSEK (13 923), motsvarande en ök-
ning om 31 procent. Exklusive förvär-
vet av yA Bank var ökningen 5 procent. 
Utlåning till kreditinstitut minskade 
till 2 351 MSEK (3 695) under samma 
period. Inlåningen från allmänheten 
uppgick till 16 434 MSEK (15 977), en 
ökning med 3 procent beroende på 
förvärvet av yA Bank. Inlåningen  
exklusive yA Bank har minskat med  
19 procent till följd av strategin att 
diversifiera koncernens finansiering.

Kassaflödesanalys
Kassaflödet från finansieringsverksam-
heten ökade under året till 3 049  
MSEK (718). Ökningen beror på ge-
nomförd MTN-emission och genom-
förd värdepapperisering (ABS) under 
2015 vilket är en medveten strategi 
för att diversifiera koncernens finansie-
ring. Förstärkning av kapitalet genom 
nyemission har gjorts båda åren med 
anledning av genomförda förvärv. 
Resurs kassaflöde från den löpande 

MSEK Jan-dec 
2015

Jan-dec 
2014

Premieintäkt, netto 1 169 991

Rörelseintäkter 152 174

Tekniskt resultat 62 74

Rörelseresultat 61 99

Totalkostnadsprocent, % 95,3 96,0

Nyckeltal – Insurance



RESURS HOLDING I SIFFROR 2015     7

verksamheten minskade med 5 078 
MSEK till -2 990 MSEK (2 088) delvis 
som en effekt av att inlåningen ersatts 
av annan finansiering vilken framgår av 
kassaflödet från finansieringsverksam-
heten ovan samt även som effekt av en 
medveten anpassning av likviditeten  
till den långsiktiga nivå styrelsen 
fastställt. Kassaflödet från investerings-
verksamheten var för året -1 326 MSEK 
(-1 403) och beror på genomförda 
förvärv under 2015 och 2014.

Säsongseffekter 
Resurs verksamhet påverkas i viss mån 
av säsongsvariationer då benägen-
heten att låna och konsumera ökar i 
juni inför semestrar och i december 
inför julhandeln.

Medarbetare 
Under 2015 uppgick medelantalet 
anställda till 645 över hela den nord-
iska regionen, varav 361 arbetade på 
Resurs huvudkontor i Helsingborg. 
Den största delen av Resurs operativa 
verksamhet utförs av anställda på en 
centraliserad nivå, vilket inkluderar  
huvudkontorets funktioner inom eko-
nomi, riskhantering, marknadsföring, 
HR och IT. Utöver nämnda centralise-
rade funktioner har Resurs ett antal 
anställda som hanterar kund- och affär-
snära frågor på nationell nivå. Bolaget 
använder sig av externa leverantörer 
för vissa stödfunktioner, som bland 
annat marknadsföring och IT/Drift. 
Avseende IT/Drift hanterar den externa 
leverantören enklare IT-tjänster som 
lagring/datacenter och supporttjänster 
samt telekommunikation. 

Rörliga ersättningar intjänade under 
2015 är kopplade till kvantitativa mål. 
Koncernen har tillsett att samtliga mål 
avseende rörliga ersättningar för 2015 
går att mäta på ett tillförlitligt sätt. 
Koncernen har beaktat att anställda 
som självständigt kan besluta i kredit-
frågor inte bör ha mål kopplade till 
endast försäljning som de kan påverka 
genom kreditbeslut, detta för att en 
anställd som tillhör denna personal- 
kategori inte ska kunna utöva inflytan-
de på koncernens risknivå. Koncernens 
bedömning är att man tillämpar en 
risknivå som står väl i proportion till 
koncernens intjäningsförmåga. Koncer-
nen genomför årligen en analys med 
syfte att identifiera anställda vars ar-

betsuppgifter har en väsentlig inverkan 
på företagets riskprofil.

Det har under 2015 inte förekommit 
några rörliga ersättningar som över-
stiger 100 KSEK till anställda som kan 
påverka bankens risknivå. Banken 
behöver därför inte tillämpa upp-
skjuten utbetalning avseende rörliga 
ersättningar.

Genom företagsförvärv under 2014 
samt 2015 har det tillkommit medarbe-
tare som i sin tidigare anställning har 
kvalificerats för uppskjuten utbetalning 
av rörlig ersättning. Dessa utbetalning-
ar sker jämt fördelat till och med 2018.

Ersättning till Resurs  
ledande befattnings- 
havare
Styrelsen har fastställt en ersätt-
ningspolicy i enlighet med Finansin-
spektionens föreskrifter FFFS 2011:1 
Ersättningssystem i kreditinstitut, vär-
depappersbolag och fondbolag med 
tillstånd för diskretionär portföljförvalt-
ning, senast uppdaterad genom FFFS 
2014:22.

Styrelsen har inrättat ett ersättnings-
utskott, Remuneration Committee, 
som ansvarar för att bereda väsentliga 
ersättningsbeslut och koncernen har 
en kontrollfunktion som, när det är 
lämpligt och i vart fall årligen, självstän-
digt ska granska hur bankens hantering 
av ersättningar överensstämmer med 
regelverket.

Till styrelsens ordförande och ledamö-
ter utgår arvode enligt årsstämmans 
beslut. Ersättning till VD och vice VD 
och ansvarig för bankens kontrollfunk-
tioner ska beslutas av styrelsen.

Ersättningen utgörs av grundlön, övri-
ga förmåner samt pension. Till ledande 
befattningshavare utgår ingen form av 
bonus eller rörlig ersättning.

Pensioner
Bankens pensionsförpliktelser för VD 
och övriga ledande befattningshavare 
täcks i huvudsak genom premie- 
bestämda pensioner.

Uppsägningsvillkor och  
avgångsvederlag
Vid uppsägning från bankens sida har 
VD och vice VD rätt till lön under upp-
sägningstiden, vilken är 18 respektive 
12 månader. Övriga ledande befatt-

ningsinnehavare har en uppsägningstid 
på mellan 6-12 månader.

Inga avgångsvederlag utgår inom 
koncernen.

Miljö
Koncernen följer alla tillämpliga lagar 
och förordningar avseende miljö. 
Miljöresurser används ansvarsfullt 
och försiktigt, och koncernen strävar 
efter att bedriva sin verksamhet på ett 
miljömässigt hållbart sätt genom att 
till exempel förbättra effektiviteten 
och investera i hållbara produkter och 
tjänster. 

Risker och osäkerhets- 
faktorer
I koncernens verksamhet uppstår olika 
typer av risker. Riskerna kan aktualise-
ras på olika sätt för respektive koncern-
bolag. 

Koncernen har identifierat följande 
huvudsakliga kategorier av risker som 
kan uppstå inom ramen för dess verk-
samhet: 

• Kreditrisker (inklusive kreditrisker 
hänförliga till kreditportföljen kredit-
relaterade koncentrationsrisker och 
motpartsrisker).

• Marknadsrisker (inklusive ränte-, 
valuta- och kursrisker).

• Likviditetsrisker.

• Operativa risker, (inklusive process-
risker, personalrisker, IT- och system-
risker och externa risker).

• Övriga verksamhetsrisker (inklusive 
strategiska risker, affärsrisker, kon-
junkturella risker och ryktesrisker). 

• Försäkringsrisker (aktualiseras endast 
för försäkringsverksamheten).

Koncernen bedömer att kreditrisker, 
likviditetsrisker och operativa risker 
är de mest betydande riskerna som 
uppstår inom ramen för dess bankverk-
samhet. Inom försäkringsverksamheten 
är försäkringsrisker de mest betydande 
riskerna.

Koncernens bankverksamhet är före-
mål för omfattande reglering rörande 
kapitaltäcknings- och likviditetskrav, 
vilket främst regleras av regelpaketet 
bestående av CRD IV och CRR, vilka 
tillsammans implementerar Basel 
III-överenskommelsen inom Europeiska 
unionen (tillsammans ”Basel III-regel-
verket”).
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Basel III-regelverket innehåller vissa 
kapitalkrav som är avsedda att vara 
föränderliga över tid och, bland annat, 
vara beroende av förekomsten av 
cykliska och strukturella system- 
risker. Koncernen måste vid varje given 
tidpunkt uppfylla de specificerade 
kapital- och likviditetskvoterna samt 
ha tillgång till tillräckligt kapital och 
likviditet. 

Koncernen bevakar förändringar av-
seende kapital- och likviditetskrav och 
beaktar detta i koncernens finansiella 
mål. 

Solvens 2 är ett riskbaserat regelverk 
som påverkar koncernens försäk-
ringsverksamhet. Den 1 januari 2014 
inleddes den så kallade förberedelse- 
fasen som pågick till regelverket  
trädde i kraft den 1 januari 2016. 

Under året har arbetet med att 
implementera Solvens 2 fortsatt och 
intensifierats bland annat genom att 
implementera ett nytt kapitalberäk-
nings- och rapporteringssystem samt 
genom att vidareutveckla processen 
avseende egen risk- och solvens- 
bedömning (ORSA). 

Riskhantering
Koncernen exponeras för ett flertal 
risker som är typiska för bolag i bran-
schen av liknande storlek som verkar 
inom samma geografiska marknad.  
Koncernbolagen har låg risktolerans 
och intar ett försiktigt förhållningssätt 
avseende de risker som uppstår i  
verksamheten. 

Koncernbolagen hanterar risker bland 
annat genom styrdokument i en hierar-
ki som består av tre nivåer. Respektive 
bolagsstyrelse inom koncernen har 
fastställt ett antal policies vilka tillsam-
mans med externa regelverk utgör 
grunden för koncernens kontrollmiljö 
och hantering av ett flertal risker som 
förekommer i verksamheten. Styr- 
dokumenten innefattar även deleger-
ing av behörigheter inom specifika 
riskområden. För varje policy utses en 
ansvarig person inom organisationen 
som övervakar efterlevnad, hanterar 
rapportering och föreslår nödvändiga 
justeringar av aktuella policies.

Nivån under policies är riktlinjer vilka 
verkställande direktören eller den 
ansvarige inom verksamheten för det 

specifika riskområdet ansvarar för att 
fastställa. Riktlinjer innehåller gene-
rellt tillämplig information som kan 
bistå anställda med hantering av, och 
lösningar på, uppkomna frågor. På den 
operativa nivån fastställer ansvariga 
i verksamheten rutiner för specifika 
grupper av anställda. Rutiner är mer 
detaljerade vad gäller hanteringen av 
ärenden i den dagliga verksamheten.

Koncernen använder ett trelinjeförsvar 
för att hantera risker i verksamheten.

Den första försvarslinjen är koncernens 
operativa personal som har förståelse 
för verksamheten och de risker som 
kan uppstå i den operativa verksam-
heten. 

Den andra försvarslinjen utgörs av 
respektive bolags kontrollfunktioner, 
Compliance och Riskkontroll, som på 
ett oberoende och självständigt sätt 
kontrollerar koncernens verksamhet 
och rapporterar regelbundet om 
väsentliga brister och risker till respek-
tive styrelse, verkställande direktör och 
vissa styrelseutskott. 

Den tredje försvarslinjen består av obe-
roende granskningsfunktion (intern-
revisionen). Internrevisionen granskar 
regelbundet koncernens verksamhet, 
häri ingår bland annat att granska ak-
tiviteterna i första och andra linjen för 
att utvärdera att de två första linjerna 
hanteras adekvat utifrån ett riskper-
spektiv. Internrevisionen rapporterar 
regelbundet till styrelse såväl skriftligt 
som muntligt.

I Bolagsstyrningsrapporten beskrivs 
mer ingående hur koncernen arbetar 
med bolagsstyrning och intern kontroll.

Moderbolagets  
verksamhet 
Resurs Holding AB (publ) är moder-
bolag i Koncernen, som består av fem 
rörelsedrivande bolag: Resurs Holding 
AB, Resurs Bank Aktiebolag, Solid 
Försäkringsaktiebolag, yA Bank AS, 
MetaTech AS och fyra filialer med verk-
samhet i fyra länder: Danmark, Norge, 
Finland och Schweiz. Under 2015 
uppgick moderbolagets netto- 
omsättning till 18 502 TSEK (16 038) 
och rörelseresultatet till -64 152 TSEK 
(-22 847). Moderbolagets uppgift är 
att utgöra en central ledningsfunktion 
i koncernen samt hantera större ägar-

drivna projekt.

Väsentliga händelser  
under året
Resurs Banks dotterbolag  
fusionerades in i bolaget.
Under året fusionerades Finaref AS, 
Finaref OY och NCF A/S, som förvär-
vades 2014, in i dotterbolaget Resurs 
Bank.

Resurs Bank anmälde till Finans- 
inspektionen en eventuell historisk 
felaktighet rörande de bolag som 
tidigare ingått i den rapporterade 
konsoliderade situationen.
Dotterbolaget Resurs Bank har anmält 
ett ärende till Finansinspektionen 
avseende om det tidigare ägarbolaget 
Cidron FI S.à r.l. historiskt borde ha 
ingått i den rapporterade konsolidera-
de situationen för Resurs Bank under 
perioden från och med fjärde kvartalet 
2012 till och med andra kvartalet 2015. 
Resurs Banks verksamhet och kunder 
har inte påverkats av detta: Cidron FI 
S.à r.l. utgör inte längre en del av ägar-
strukturen och Resurs har själva anmält 
förhållandet till Finansinspektionen, 
som för närvarande utreder frågan. Nå-
gon avsättning för eventuell straffavgift 
har inte gjorts per 31 december 2015. 

Utvidgningar av verk- 
samheten, förvärv och 
avyttringar
Resurs Bank förvärvade under 2015 
norska yA Bank AS och MetaTech AS 
från OTC-noterade yA Holding ASA. 
Den 26 oktober 2015 genomfördes 
förvärvet formellt efter erhållande av 
tillstånd från den svenska Finansinspek-
tionen, det norska Finanstillsynet samt 
den norska konkurrensmyndigheten.

Köpeskillingen uppgick till totalt 1,60 
miljarder SEK och förvärvet av yA Bank 
är i linje med Resurs strategi att bli 
ledande i Norden inom retail finance 
och medför en avsevärd förstärkning 
av verksamheten på den norska mark-
naden. Norge är nu Resurs näst största 
marknad med 28 procent av kredit-
portföljen mot tidigare 11 procent.

yA Bank AS är en Oslobaserad norsk 
nischbank med fokus på konsument- 
finansiering. Låneportföljen uppgår  
till cirka 3,5 miljarder NOK och de cirka 
100 000 kunderna erbjuds sparkonton, 
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konsumentlån, kreditkort och för-
säkring. MetaTech AS är koncernens 
IT-företag som bygger och underhål-
ler banksystem företrädelsevis till yA 
Bank AS, men också till ett fåtal andra 
kunder.

Den 1 april 2015 genomfördes en 
affär med Falck Försäkring, där Solids 
Försäkring förvärvade Falcks cykelför-
säkringsverksamhet på den svenska 
marknaden. Affären stärker Solid 
Försäkrings position inom området 
cyklar, vilket bedöms utvecklas positivt 
framöver. 

Väsentliga händelser  
efter årets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat 
efter årets utgång.

Resursaktien
Totalt antal aktier i Resurs Holding per 
2015-12-31 var 200 000 000 stycken. 
Samtliga aktier ger lika rätt till andel i 
Resurs Holdings tillgångar och resultat. 
Aktieägare kan rösta för fulla antalet 
aktier representerade på bolagsstäm-
man. Såvitt bolaget känner till finns 
inga begränsningar som förbjuder 
överlåtelse av bolagets aktier, varken 
legala eller överenskommelser mellan 
aktieägare.

Aktieägarna per 31 december 2015;

                                           Antal aktier

Cidron Semper Ltd  103 959 549 st

Waldakt AB 85 058 040 st

RSF Invest AB 10 982 411 st

Bolagsordningen innehåller inga 
särskilda bestämmelser om tillsättande 
och entledigande av styrelseledamöter 
eller om ändring av bolagsordningen. 
För närvarande finns inga av bolags-
stämman lämnade bemyndiganden till 
styrelsen att besluta att Resurs Holding 
ska ge ut nya aktier eller förvärva egna 
aktier.

Förväntad framtida  
utveckling
Resurs är en marknadsledande leve-
rantör inom retail finance, det vill säga 
retail finance lösningar för detaljhan-
deln, privatlån och nischade försäk-
ringsprodukter i Norden. Resurs har 

kontinuerligt expanderat sin verksam-
het och låneportföljen har ökat från 9,3 
miljarder SEK per den 31 december 
2013 till 18,2 miljarder SEK per den 
31 december 2015, motsvarande en 
genomsnittlig årlig tillväxttakt om 40,2 
procent (inklusive yA Banks låneport-
följ om 3,5 miljarder SEK). Resurs har 
etablerat en stabil plattform och har 
fortsatt potential för betydande fram-
tida tillväxt och förbättrade resultat 
under kommande år.
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2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 50 761

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 956 725 805 843 810 182 251 173

Utlåning till kreditinstitut 2 351 285 3 695 094 2 284 180 793 512

Utlåning till allmänheten 18 198 175 13 923 375 9 258 334 7 203 264

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 477 206 1 300 484 2 678 093 954 029

Förlagslån 25 015 26 478

Aktier och andelar 32 903 11 610 27 986 5 826

Derivat 170 682 38 573 10 493 5 707

Immateriella tillgångar 1 784 003 680 346 17 943 17 696

Materiella tillgångar 37 132 28 515 15 726 9 398

Övriga tillgångar 481 533 503 997 708 648 742 248

Summa tillgångar 25 565 420 21 014 315 15 811 585 9 982 853

Skulder, avsättningar och eget kapital

Skulder till kreditinstitut 141 260 1 026 783 12 408

In- och upplåning från allmänheten 16 433 531 15 976 650 11 874 089 6 213 907

Övriga skulder 1 766 895 1 772 263 1 914 891 2 020 602

Emitterade värdepapper 2 181 340

Efterställda skulder 38 224

Eget kapital 5 004 170 3 264 376 2 021 822 1 735 936

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 25 565 420 21 014 315 15 811 585 9 982 853

Balansräkning   

Fyra år i sammandrag koncernen

2015 2014 2013 20121)

Ränteintäkter 1 994 686 1 684 048 951 734 101 180

Räntekostnader -212 607 -334 992 -299 865 -21 075

Övriga intäkter/Övriga kostnader 588 990 617 459 561 627 80 217

Summa rörelseintäkter 2 371 069 1 966 515 1 213 496 160 322

Allmänna administrationskostnader

- Personalkostnader -414 989 -347 627 -259 800 -46 508

- Övriga allmänna administrationskostnader -574 516 -489 680 -286 936 -28 279

Övriga rörelsekostnader -151 986 -147 770 -111 528 -27 468

Av- och nedskrivningar tillgångar -16 496 -13 820 -5 777 -1 756

Summa kostnader före kreditförluster -1 157 987 -998 897 -664 041 -104 011

Resultat före kreditförluster 1 213 082 967 618 549 455 56 311

Kreditförluster netto -374 863 -350 699 -169 120 -1 598

Rörelseresultat 838 219 616 919 380 335 54 713

Skatter -216 010 -149 270 -93 506 17 008

Årets resultat 622 209 467 649 286 829 71 721

Resultaträkning   

1) Räkenskapsåret 2012 omfattar perioden 2012-07-04 till 2012-12-31. Dotterbolagen förvärvades 2012-11-12 och i 2012 års siffror är dotter-
bolagens resultat med för perioden 2012-11-12 till 2012-12-31.
Koncernens provisionskostnader i försäkringsrörelsen redovisas numera på raden provisionskostnader inom totala rörelseintäkter, ändringen är 
tillämpad retroaktivt för jämförelsetalen. För 2015 var provisionskostnaden i försäkringsrörelsen 419 783 TSEK, för 2014 399 447 TSEK, för 2013 382 
509 TSEK och för perioden 2012-11-12 till 2012-12-31 121 245 TSEK.
Koncernens kortkostnader redovisas numera på raden provisionskostnader inom totala rörelseintäkter, ändringen är tillämpad retroaktivt för jämförelse-
talen. För 2015 var kortkostnaden 38 775 TSEK, för 2014 34 550 TSEK, för 2013 36 051 TSEK och för perioden 2012-11-12 till 2012-12-31 5 626 TSEK.
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MSEK om ej annat anges 2015 2014 2013 20121)

Koncernen

Rörelseintäkter 2 371 1 967 1 213 160

Rörelseresultat 838 617 380 55

Årets resultat 622 468 287 72

Resultat per aktie, SEK 3,16 2,40 1,50 0,38

K/I före kreditförluster 48,8 50,8 54,7 64,9

Avkastning på eget kapital ex. immateriella tillgångar, % (RoTE) 21,4 20,4 15,4

Kärnprimärkapitalrelation, % 2) 13,1 13,4 15,3 16,9

Total kapitalrelation, % 2) 14,2 14,7 15,3 16,9

Utlåning till allmänheten 18 198 13 923 9 258 7 203

NBI marginal, % 13,8 15,5 13,1

K/I före kreditförluster (exkl Insurance), % 48,1 51,5 53,0

Kreditförlustnivå, % 2,3 3,0 2,1

Soliditet, % 19,6 15,5 12,8 17,5

Affärsvolym (MSEK) 34 632 29 900 21 132 13 417

Placeringsmarginal % 7,7 7,3 5,1

Reserveringsgrad, % 53,3 56,2 48,9 65,2

Skadeprocent %, försäkringsverksamheten 43,2 41,3 43,6 47,6

Driftskostnadsprocent %, försäkringsverksamheten 52,1 54,7 57,6 49,6

Totalkostnadsprocent %, försäkringsverksamheten 95,3 96,0 101,2 97,3

Erforderlig solvensmarginal, försäkringsverksamheten 176 837 90 224 120 961 138 098

Medelantal anställda 645 578 459 478

Avkastning på tillgångar, % 2,7 2,5 2,2 1,4

Nyckeltal

1) Räkenskapsåret 2012 omfattar perioden 2012-07-04 till 2012-12-31. Dotterbolagen förvärvades 2012-11-12 
och i 2012 års siffror är dotterbolagens resultat med för perioden 2012-11-12 till 2012-12-31.

2) Nyckeltalen avser den konsoliderade situationen, som inkluderar moderbolaget Resurs Holding AB och  
dotterbolaget Resurs Bank AB med dotterbolag. 

Definitioner
Affärsvolym
Kundrelaterad in- och utlåning.

Avkastning på eget kapital ex.  
immateriella tillgångar, % (RoTE)
Periodens resultat som procentuell  
andel av genomsnittligt eget kapital 
med avdrag för immateriella tillgångar. 

Avkastning på tillgångar
Nettoresultat i relation till genom- 
snittlig balansomslutning. 

Driftskostnadsprocent
Driftskostnadsprocent är driftskost- 
nader i procent av premieintäkter.

Erforderlig solvensmarginal
Erforderlig solvensmarginal är ett 
mått på lägsta nivå på kapitalbasen 
som tillåts enligt gällande lagstiftning. 

Beräkningen görs dels utifrån premie-
inkomster och dels utifrån skadeersätt-
ningar i försäkringsdotterbolaget. Den 
erforderliga solvensmarginalen utgörs 
av det högsta av de två beräknade 
värdena. 

K/I före kreditförluster, %

Kostnader före kreditförluster i relation 
till rörelseintäkter.

K/I före kreditförluster  
(exkl Insurance), %

Kostnader före kreditförluster exklu-
sive segmentet Insurance i relation till 
rörelseintäkter.

Kapitalbas   

Summan av primärkapital och  
supplementärkapital.

Kreditförlustnivå, %
Kreditförluster i förhållande till genom-
snittlig balans för utlåning till allmän-
heten.

Kärnprimärkapitalrelation
Kärnprimärkapital i relation till riskvägt 
belopp enligt finansinspektionens 
direktiv, se not K4.

NBI marginal, %   
Rörelseintäkter exklusive segmentet 
Insurance i relation till genomsnittlig 
balans för utlåning till allmänheten.

Placeringsmarginal
Räntenetto i relation till genomsnittlig 
balansomslutning.

Premieintäkt, netto
Premieintäkter beräknas som summan 
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av premieinkomsten och förändringen i 
premieansvaret efter avräkning av åter-
försäkrares andel. Med premieintäkter 
avses ersättningen till försäkringsbolag 
för bolagets försäkringsskydd för egen 
räkning som gäller under perioden.

Primärkapital   
Summan av kärnprimärkapital och 
övrigt primärkapital.

Reserveringsgrad
Reserv för befarade kreditförluster i 
förhållande till osäkra fordringar brutto, 
se not K23.

Resultat per aktie, SEK
Årets resultat hänförligt till aktieägarna 
i relation till genomsnittligt antal aktier.

Skadekostnadsprocent, %
Försäkringsersättningar i procent av 
premieintäkter.

Soliditet   
Eget kapital inklusive årets vinst och  
78 procent av obeskattade reserver,  
i procent av balansomslutningen.

Supplementärkapital
Huvudsakligen efterställda lån som  

inte räknas som primärkapitalbidrag.

Total kapitalrelation, %
Totalt kapital i relation till riskvägt 
belopp enligt finansinspektionens 
direktiv, se not K4.

Totalkostnadsprocent, %
Summan av försäkringsersättningar  
och driftskostnader i procent av  
premieintäkter.   

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget (SEK):

Överkursfond 2 050 733 970

Balanserade vinstmedel 97 805 946

Summa 2 148 539 916

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa vinstmedel disponeras på följande sätt (SEK):

I ny räkning balanseras 2 148 539 916

Summa 2 148 539 916

Beträffande koncernen och moderbolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat-  
och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.   
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TSEK Not 2015 2014

Ränteintäkter K7 1 994 686 1 684 048

Räntekostnader K7 -212 607 -334 992

Provisionsintäkter K8 231 848 268 803

Provisionskostnader, bankrörelsen K8 -38 785 -34 602

Premieintäkter, netto K9 1 167 017 989 080

Försäkringsersättningar, netto K10 -505 002 -408 741

Provisionskostnader, försäkringsrörelsen -419 783 -399 447

Nettoresultat av finansiella transaktioner K11 -35 092 6 596

Resultat från andelar i koncernföretag -140

Övriga rörelseintäkter K12 188 927 195 770

Summa rörelseintäkter 2 371 069 1 966 515

Allmänna administrationskostnader K14,K15 -989 505 -837 307

Av- och nedskrivningar av materiella  
och immateriella tillgångar K16 -16 496 -13 820

Övriga rörelsekostnader K17 -151 986 -147 770

Summa kostnader före kreditförluster -1 157 987 -998 897

Resultat före kreditförluster 1 213 082 967 618

Kreditförluster, netto K18 -374 863 -350 699

Rörelseresultat 838 219 616 919

Skatt på årets resultat K19 -216 010 -149 270

Årets resultat 622 209 467 649

Årets resultat hänförligt till aktieägarna i Resurs Holding AB 622 209 467 649

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 3,16 2,40

Resultaträkning för koncernen

TSEK Not 2015 2014

Årets resultat 622 209 467 649

Övrigt totalresultat som har eller kan komma  
att omklassificeras till årets resultat K40 

Årets omräkningsdifferenser i utlandsverksamhet -132 416 56 903

Årets totalresultat 489 793 524 552

Årets totalresultat hänförligt till aktieägarna  
i Resurs Holding AB 489 793 524 552

Rapport över totalresultat för koncernen

Rapporter och noter – Koncernen
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TSEK Not 2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 50 761

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. K21 956 725 805 843

Utlåning till kreditinstitut K22 2 351 285 3 695 094

Utlåning till allmänheten K23 18 198 175 13 923 375

Obligationer och andra räntebärande värdepapper K24 1 477 206 1 300 484

Förlagslån K25 25 015 26 478

Aktier och andelar K26 32 903 11 610

Derivat 170 682 38 573

Goodwill K27 1 647 788 677 102

Övriga immateriella tillgångar K27 136 215 3 244

Materiella tillgångar K28 37 132 28 515

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar K29 24 685 6 028

Övriga tillgångar K30 183 818 159 846

Aktuell skattefordran 14 638 18 669

Uppskjuten skattefordran K19 8 590 34 607

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter K31 249 802 284 847

Summa tillgångar 25 565 420 21 014 315

Skulder, avsättningar och eget kapital

Skulder och avsättningar

Skulder till kreditinstitut K32 141 260 1 026

In- och upplåning från allmänheten K33 16 433 531 15 976 650

Övriga skulder K34 654 007 614 573

Derivat 3 147 94 853

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter K35 185 482 132 709

Skatteskulder 89 952 85 658

Uppskjuten skatteskuld K19 291 395 284 199

Försäkringstekniska avsättningar K36 534 237 551 853

Övriga avsättningar K37 8 675 8 418

Emitterade värdepapper K38 2 181 340

Efterställda skulder K39 38 224

Summa skulder och avsättningar 20 561 250 17 749 939

Eget kapital K40

Aktiekapital 1 000 126

Övrigt tillskjutet kapital 2 050 734 800 753

Omräkningsreserv -76 257 56 159

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 3 028 693 2 407 338

Summa eget kapital 5 004 170 3 264 376

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 25 565 420 21 014 315

Rapport över finansiell ställning för koncernen

Information om ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden, se not K41.
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Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Omräknings- 
reserv

Balanserade 
vinstmedel 

inklusive årets 
resultat

Totalt eget 
kapital

Ingående Eget kapital per 1 januari 2014 100 82 777 -744 1 939 689 2 021 822

Transaktioner med ägare      

Nyemission 26 717 976 718 002

      

Årets resultat 467 649 467 649

Årets övriga totalresultat 56 903 56 903

Eget kapital per 31 december 2014 126 800 753 56 159 2 407 338 3 264 376

Ingående Eget kapital per 1 januari 2015 126 800 753 56 159 2 407 338 3 264 376

Transaktioner med ägare      

Nyemission 18 1 249 981 1 249 999

Fondemission 856 -856 0

 

Årets resultat 622 209 622 209

Årets övriga totalresultat -132 416 -132 416

Eget kapital per 31 december 2015 1 000 2 050 734 -76 257 3 028 691 5 004 168

Rapport över förändring i eget kapital i koncernen

Allt eget kapital är hänförligt till aktieägare i moderbolaget
Information om omräkningsreserven, se not K40.
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TSEK Not 2015 2014

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 838 219 616 919

- varav erhållna räntor 1 995 140 1 699 045

- varav erlagda räntor -207 890 -334 027

Justering för ej kassaflödespåverkande  
poster i rörelseresultatet

400 802 251 645

Betalda inkomstskatter -229 482 -101 018

Kassaflöde i den löpande verksamheten före förändring av den löpande verk-
samhetens tillgångar och skulder 1 009 539 767 546

Förändring i den löpande verksamhetens  
tillgångar och skulder

Utlåning till allmänheten -1 533 113 -1 279 033

Övriga tillgångar 37 160 102 673

Skulder till kreditinstitut 140 134 -2 931 856

In- och upplåning från allmänheten -2 615 158 4 102 560

Förvärv av placeringstillgångar -2 231 585 -4 982 804

Avyttring av placeringstillgångar 2 201 246 6 378 469

Övriga skulder 1 359 -69 103

Kassaflöde från löpande verksamhet -2 990 418 2 088 452

Investeringsverksamhet

Förvärv av anläggningstillgångar K27,K28 -50 146 -22 598

Avyttring av anläggningstillgångar 1 319 1 606

Förvärv av dotterföretag K46 -1 277 649 -1 301 012

Förvärv av fakturafordringar -91 584

Återbetalda lån 120 980

Beståndsöverlåtelse -84 214

Lämnade förlagslån -26 478

Kassaflöde från investeringsverksamhet -1 326 476 -1 403 300

Finansieringsverksamhet

Nyemission 1 249 981 718 002

Emitterade värdepapper 1 799 100

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 3 049 081 718 002

Årets kassaflöde -1 267 813 1 403 154

Likvida medel vid årets början 3 695 094 2 284 180

Valutadifferens i likvida medel -25 235 7 760

Likvida medel vid årets slut 2 402 046 3 695 094

Justeringar för ej kassaflödespåverkande  
poster i rörelseresultatet

Kreditförluster K18 374 863 350 699

Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar K16 16 496 13 820

Realisationsförlust vid försäljning av materiella tillgångar 1 806

Resultat placeringstillgångar 18 891 2 658

Förändring avsättningar -18 566 -67 109

Justering till erhållna/betalda räntor 15 201 -15 972

Valutaeffekter -6 083 -75

Resultat beståndsöverlåtelse -34 182

Resultat beståndsöverlåtelse 400 802 251 645

Rapport över kassaflöden för koncernen (indirekt metod)

Likvida tillgångar består av Utlåning till kreditinstitut och Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker. 

Kassaflöde från placeringstillgångar redovisas från och med 2015-01-01 som kassaflöde från den löpande verksamheten istället för investerings-
verksamheten. Ändringen är tillämpad retroaktivt för jämförelsetalen.
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K1 Allmän information
Resurs Holding AB (publ), organisa-
tionsnummer: 556898-2291, adress 
Ekslingan 9, Väla Norra, Helsingborg 
är ett publikt aktiebolag med säte i 
Helsingborg. Resurs Holding AB avger 
härmed årsredovisning och koncern-
redovisning för perioden 20150101-
20151231. Resurs Holding AB, ägs till 
51,98 procent av Cidron Semper Ltd, 
42,53 procent av Waldakt AB och  
5,49 procent av RSF Invest AB. RSF 
Invest AB ägs till 80,39 procent av RSF 
Invest Holding AB som i sin tur ägs till 
55 procent av Cidron Semper Ltd och  
45 procent av Waldakt AB.

RSF Invest Holding ABs innehav i RSF 
Invest AB är avsett att delvis säljas till 
ledande befattningshavare i koncer-
nen, vilket har skett med 19,61 pro-
cent. Cidron Semper Ltd och Waldakt 
ABs indirekta ägande i Resurs Holding 
AB har minskat i motsvarande mån, 
vilket innebär att Cidron Semper Ltd 
och Waldakt ABs indirekt och direkta 
ägande uppgår totalt till 54,41 procent 
resp 44,52 procent.

Koncernredovisningen och årsredovis-
ningen är upprättad i tusentals svenska 
kronor (TSEK) om inget annat anges.

Avgivande och fastställelse av  
årsredovisningen
Årsredovisningen har godkänts för 
utfärdande av styrelsen den 3 april 
2016. Resultat- och balansräkning blir 
föremål för fastställelse på årsstämman 
den 3 april 2016.

Noter ej direkt relaterade till resultat- 
räkning, rapport över totalresultatet, 
balansräkning, redogörelse för föränd-
ringar i eget kapital samt kassaflödes-
analys:

K1  Allmän information
K2  Redovisningsprinciper
K3  Riskhantering
K4  Kapitaltäckningsanalys
K5  Segmentredovisning
K6 Intäkternas geografiska  
 fördelning och annan  
 information per land
K13  Leasing
K42  Närstående
K43  Finansiella instrument
K44  Händelser efter balansdagen

K45  Viktiga bedömningar och  
 uppskattningar
K46  Rörelseförvärv
K47  Koncernstruktur

K2 Redovisningsprinciper
Koncernen
Koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS) utgivna av 
International Accounting Standards 
Board (IASB) sådana de antagits av EU. 
Vidare tillämpas tillämpliga delar i Lag 
om årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag (ÅRKL), Finansins- 
pektionens föreskrifter och allmänna 
råd om årsredovisning i kreditinstitut 
och värdepappersbolag, FFFS 2008:25 
inklusive alla tillämpliga ändringsföre- 
skrifter samt Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 
1, Kompletterande redovisningsreg-
ler för koncerner. De nedan angivna 
redovisningsprinciperna har, om inte 
annat anges, tillämpats konsekvent på 
samtliga perioder som presenteras i 
koncernens finansiella rapporter.

Värderingsgrunder
Koncernens ledning har beaktat 
utvecklingen och upplysningarna avse-
ende koncernens viktiga redovisnings-
principer samt tagit ställning till valet 
och tillämpningen av dessa. Koncer-
nens tillgångar och skulder är värde-
rade till historiska anskaffningsvärden. 
Finansiella tillgångar och skulder är 
värderade till upplupet anskaffnings-
värde, förutom vissa tillgångar och 
skulder som är värderade till verkligt 
värde via resultatet. De finansiella  
tillgångar och skulder som är värde-
rade till verkligt värde via resultatet 
utgörs av:

• Obligationer och andra räntebärande  
 värdepapper
• Aktier och andelar
•  Derivat
•  Belåningsbara statsskuldförbindelser 
• Förlagslån

Följande redovisningsprinciper  
har tillämpats för första gången 
under 2015
Från och med 2015 tillämpas seg-
mentsindelning vilken tillämpas 
retroaktivt för 2014. Rörelsesegment 
rapporteras på ett sätt som överens-

stämmer med koncernens interna 
rapportering som lämnas till den  
högste verkställande beslutsfattaren. 
Den högste verkställande besluts- 
fattaren är den funktion som ansvarar 
för tilldelning av resurser och bedöm-
ning av rörelsesegmentens resultat. I 
koncernen har denna funktion identi-
fierats som VD som fattar strategiska 
beslut för koncernen. 

Koncernen har ändrat redovisnings-
princip vad gäller presentationen av 
provisionskostnader i försäkrings- 
rörelsen. Dessa presenteras numera på 
egen rad i de finansiella rapporterna 
inom totala rörelseintäkter. Tidigare 
har dessa presenterats som en del av 
allmänna administrationskostnader. 
Anledningen till detta principbyte är 
att det medför en mer enhetlig redo-
visning inom koncernen och på så sätt 
en mer relevant bild av verksamhetens 
totala rörelseintäkter. Ändringen är 
tillämpad retroaktivt för jämförelseta-
len. För perioden 20140101-20141231 
har totalt ca 399 MSEK omklassificerats 
från allmänna administrationskostnader 
till provisionskostnader försäkringsrö-
relsen, jämfört med tidigare avlämnad 
årsredovisning. 

Koncernen har ändrat redovisnings-
princip vad gäller presentationen av 
kortkostnader. Dessa redovisas numera 
på raden provisionskostnader bank-
rörelsen i de finansiella rapporterna 
inom totala rörelseintäkter. Tidigare 
har dessa redovisats som en del av 
allmänna administrationskostnader. An-
ledningen till detta principbyte är att 
ge en mer rättvisande bild genom att 
under provisionskostnader bankrörelse 
redovisa de kostnader som är direkt 
relaterade till intäkter som redovisats 
som provisionsintäkter. Ändringen är 
tillämpad retroaktivt för jämförelseta-
len. För perioden 20140101-20141231 
har totalt ca 35 MSEK omklassificerats 
från allmänna administrationskostnader 
till provisionskostnader bankrörelsen, 
jämfört med tidigare avlämnad års- 
redovisning.

Koncernen har under 2015 tillämpat 
säkringsredovisning avseende be-
talning av köpeskilling för yA Bank i 
norska kronor under 2015. Den effek-

Noter
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tiva delen av förändringar i verkligt 
värde på ett derivatinstrument som 
identifieras som kassaflödessäkring och 
som uppfyller villkoren för säkrings- 
redovisning redovisas i övrigt total-
resultat. Den vinst eller förlust som 
hänför sig till den ineffektiva delen 
redovisas omedelbart i resultaträkning-
en i övriga rörelseintäkter eller övriga 
rörelsekostnader.

Om en säkring av en prognostiserad 
transaktion därefter leder till redo-
visning av en icke-finansiell tillgång 
(till exempel en immateriell tillgång), 
överförs de vinster och förluster som 
tidigare har redovisats i eget kapital 
från eget kapital och inkluderas i det 
första anskaffningsvärdet för tillgång-
en. Ingen säkringsredovisning finns per 
2015-12-31.

Bedömningar och uppskattningar i 
de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna 
i enlighet med IFRS kräver att koncer-
nens ledning gör bedömningar och 
uppskattningar samt gör antaganden 
som påverkar tillämpningen av redo-
visningsprinciperna och de redovisa-
de beloppen av tillgångar, skulder, 
intäkter och kostnader. Uppskattningar 
och antaganden är baserade på histo-
riska erfarenheter och ett antal andra 
faktorer som under rådande förhållan-
den synes vara rimliga. Resultatet av 
dessa uppskattningar och antaganden 
används sedan för att bedöma de 
redovisade värdena på tillgångar och 
skulder som inte annars framgår tydligt 
från andra källor. Verkliga utfall kan 
avvika från dessa uppskattningar och 
antaganden. 

Uppskattningar och antaganden 
ses över regelbundet. Ändringar av 
uppskattningar redovisas i den period 
ändringen görs om ändringen endast 
påverkat denna period, eller i den 
period ändringen görs om ändringen 
påverkar både aktuell period och fram-
tida perioder. 

Bedömningar gjorda av koncernens 
ledning samt viktiga källor till osäker-
het i uppskattningar vid tillämpning-
en av IFRS som har en betydande 
inverkan på de finansiella rapporterna 
beskrivs närmare i not K45 Viktiga 
bedömningar och uppskattningar.

Nya standarder, ändringar och tolk-
ningar som tillämpas av koncernen
Ingen av de nya standarder, ändringar 
eller tolkningar som har trätt i kraft på 
räkenskapsår som inleddes 1 januari 
2015 har haft en väsentlig påverkan på 
koncernen.

Nya standarder, ändringar och tolk-
ningar som ännu inte har tillämpats 
av koncernen
Vid upprättande av årsredovisning 
2015-12-31 har några nya och ändrade 
IFRS publicerats men ännu inte trätt i 
kraft. Dessa planeras inte att förtids-
tillämpas. Nedan finns de ändringar 
som bedöms kunna få effekt vid 
upprättande av framtida finansiella 
rapporter. Utöver de IFRS som beskrivs 
nedan väntas övriga nyheter som IASB 
godkänt per 2015-12-31 inte ha någon 
påverkan på koncernens finansiella 
rapporter.

IFRS 9 Financial Instrument
IFRS 9 ersätter de delar av IAS 39 som 
hanterar klassificering och värdering av 
finansiella instrument. IFRS 9 behåller 
en blandad värderingsansats men för-
enklar denna ansats i vissa avseenden. 
Det kommer att finnas tre värderings-
kategorier för finansiella tillgångar: 
upplupet anskaffningsvärde, verkligt 
värde över övrigt totalresultat och 
verkligt värde över resultaträkningen. 

Hur ett instrument ska klassificeras 
beror på företagets affärsmodell och 
instrumentets karaktär. Investeringar i 
skuldinstrument värderas till upplupet 
anskaffningsvärde om: a) syftet med 
innehavet är att erhålla kontraktuella 
kassaflöden och b) de kontraktuella 
kassaflödena endast består av ränta 
och amorteringar. Alla andra skuld- 
och eget kapitalinstrument, inklusive 
investeringar i komplexa instrument, 
ska redovisas till verkligt värde. 

Alla verkliga värdeförändringar av 
finansiella tillgångar redovisas över 
resultaträkningen, med undantag för 
investeringar i eget kapitalinstrument 
som inte innehas för handel, för vilka 
det finns ett alternativ att redovisa 
verkligt värdeförändringar i övrigt 
totalresultat. Ingen omklassificering 
till resultaträkningen kommer då att 
ske vid avyttring av instrumentet. 
För finansiella skulder värderade till 
verkligt värde ska företag redovisa den 

del av värdeförändringen som beror på 
förändringar i den egna kreditrisken i 
övrigt totalresultat. 

De nya säkringsredovisningsreglerna i 
IFRS 9 ger företagen bättre möjlighet 
att spegla dess tillämpade riskhante-
ringsstrategier. Generellt sett kommer 
det blir lättare att kvalificera för säk-
ringsredovisning. Den nya standarden 
utökar upplysningskraven och inför 
vissa förändringar i presentationen.

IFRS 9 inför också en ny modell för 
beräkning av kreditförlustreserv som 
utgår från förväntade kreditförluster. 
Den nya modellen för nedskrivningar 
innehåller en trestegsmodell som utgår 
från förändringar i kreditkvaliteten på 
de finansiella tillgångarna. De olika 
stegen styr hur ett företag värderar 
och redovisar nedskrivningar och hur 
de ska tillämpa den effektiva ränte- 
metoden. För finansiella tillgångar 
utan väsentlig finansieringskomponent, 
exempelvis vanliga kundfordringar och 
leasingfordringar, finns förenklings-
regler som innebär att företaget ska 
redovisa en reserv för hela fordringens 
löptid direkt och därmed inte behöver 
fånga upp när en väsentlig försämring 
av kreditvärdigheten har inträffat.

IFRS 9 Financial Instrument träder i 
kraft den 1 januari 2018, men EU har 
ännu inte godkänt standarden. Under 
året kommer en utredning påbörjas 
för att se hur effekterna av den nya 
standarden kan komma påverka  
koncernen.

IFRS15 Revenue from Contracts  
with Customers
IFRS 15 är den nya standarden för 
intäktsredovisning. IFRS 15 ersätter 
IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entrepre-
nadavtal samt alla därtill hörande 
tolkningsuttalanden (IFRIC och SIC). 
Standarden träder i kraft den 1 januari 
2018 men har ännu inte antagits av EU. 
Koncernen arbetar med att analysera 
de finansiella effekterna av den nya 
standarden.

IFRS 16 ersätter IAS 17 från och med 
1 januari 2019. Enligt den nya standar-
den ska de flesta leasade tillgångar 
redovisas i balansräkningen (för lease-
givarens innebär den nya standarden 
inte några större skillnader). EU har 
ännu inte angett när de förväntas god-
känna standarden. Någon utvärdering 
av effekterna av standarden har ännu 
inte påbörjats.
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IAS 1 - Utformning av finansiella  
rapporter - ändring
Ändring i IAS 1, ”Disclosure Initiative”, 
träder i kraft den 1 januari 2016. Dessa 
ändringar syftar till att ytterligare upp-
muntra företag att tillämpa sin profes-
sionella bedömning för att fastställa 
vilka upplysningar som ska lämnas och 
hur informationen kan struktureras  
i de finansiella rapporterna. För att 
möjliggöra detta har några specifika 
förbättringar gjorts på områdena 
väsentlighet, disaggregering och del-
summeringar, notstruktur, upplysningar 
om redovisningsprinciper och presen-
tation av poster i övrigt totalresultat 
(OCI) som härrör från investeringar 
som beräknas enligt kapitalandelsme-
toden. EU har ännu inte godkänt änd-
ringen. Koncernen planerar att göra en 
översyn av upplysningarna som lämnas 
i årsredovisningen under det komman-
de året.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar  
moderbolaget, dess dotterbolag och 
intressebolag. Dotterbolag är bolag 
över vilka moderbolaget utövar ett be-
stämmande inflytande. Koncernen kon-
trollerar ett företag när den exponeras 
för eller har rätt till rörlig avkastning 
från sitt innehav i företaget och har 
möjlighet att påverka avkastningen  
genom sitt inflytande i företaget. Ett 
dotterbolag tas in i koncernredovis-
ningen från förvärvstidpunkten, vilket 
är den dag då moderbolaget får ett 
bestämmande inflytande. Dotter- 
bolaget ingår i koncernredovisning-
en till den dag då det bestämmande 
inflytandet upphör. Intressebolag är 
bolag över vilka koncernen utövar ett 
betydande inflytande. Detta betyder 
att koncernen kan delta i de beslut 
som rör bolagets finansiella och 
operativa strategier men inte bestäm-
ma över dessa. Betydande inflytande 
brukar föreligga då koncernen direkt 
eller indirekt innehar mellan 20 och 50 
procent av rösterna i ett bolag.

Koncernen består av dotterbolagen 
Resurs Bank AB och Solid Försäkrings 
AB med dotterbolagen Resurs Norden 
AB, yA Bank AS, Meta Tech AS och 
RCL1 Ltd. För komplett koncernstruk-
tur se not K47. Dotterbolagen har 
intagits i koncernredovisningen enligt 
förvärvsmetoden vilket innebär att 

bokförda värdet av dotterbolagsakti-
erna elimineras mot dotterbolagens 
egna kapital vid förvärvstillfället.  
Dotterbolaget Resurs Bank har under 
2015 fusionerat in dotterbolagen 
Finaref AS, Finaref OY, samt NCF A/S 
inklusive dotterbolaget Dan-Aktiv A/S. 
Dotterbolagen Reda Inkasso AB och 
Teleresurs i Sverige AB, med dotter- 
bolaget Flat Wallet AB, har sålts  
under året.

Köpeskillingen för förvärv av ett 
dotterbolag utgörs av verkligt värde 
på överlåtna tillgångar, skulder som 
koncernen ådrar sig till tidigare ägare 
av det förvärvade bolaget och de 
aktier som emitterats av koncernen. I 
köpeskillingen ingår även verkligt vär-
de på alla tillgångar eller skulder som 
är en följd av en överenskommelse om 
villkorad köpeskilling. Identifierbara 
förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder i ett rörelseförvärv värderas 
inledningsvis till verkliga värden på 
förvärvsdagen. För varje förvärv - det 
vill säga förvärv för förvärv - avgör kon-
cernen om innehav utan bestämmande 
inflytande i det förvärvade bolaget 
redovisas till verkligt värde eller till 
innehavets proportionella andel i det 
redovisade värdet av det förvärvade 
bolagets identifierbara nettotillgångar. 
I koncernredovisningen delas obe-
skattade reserver upp i två delar, en 
skattedel (22 procent) och en del som 
redovisas i eget kapital (78 procent).

Förvärvsrelaterade utgifter kostnads-
förs när de uppstår.

Goodwill värderas initialt som det 
belopp varmed den totala köpeskil-
lingen och eventuellt verkligt värde för 
innehav utan bestämmande inflytande 
överstiger verkligt värde på identifier-
bara förvärvade tillgångar och övertag-
na skulder. Om köpeskillingen är lägre 
än verkligt värde på det förvärvade 
bolagets nettotillgångar, redovisas 
skillnaden direkt i resultaträkningen.

För innevarande år och föregående år 
finns det inte några intressebolag eller 
redovisning av innehav utan bestäm-
mande inflytande.

Koncerninterna transaktioner; balans-
poster, intäkter och kostnader på trans-
aktioner mellan koncernbolag, elimine-
ras. Vinster och förluster som resulterar 
från koncerninterna transaktioner och 
som är redovisade i tillgångar elimi-

neras i sin helhet. Redovisningsprinci-
perna för dotterbolag har i förekom-
mande fall ändrats för att garantera en 
konsekvent tillämpning av koncernens 
principer.

Utländsk valuta
Utlandsverksamhet
Koncernen har utlandsverksamheter i 
form av dotterbolag och filialer. Funk-
tionell valuta i utländska dotterbolag är 
lokal valuta. Funktionell valuta i filialer 
är svenska kronor. 

Under 2015 gjordes en ny bedömning 
av funktionell valuta. De fusionerade 
utlandsenheterna hade före fusionen 
danska kronor, norska kronor och euro 
som funktionell valuta. I och med fusio-
nerna har byte av funktionell valuta till 
svenska kronor genomförts. Detta har 
genomförts på respektive fusionsdag.

Resultat och ställning för de utlands- 
verksamheter vilka har en annan funk-
tionell valuta än koncernens omräknas 
enligt följande:

• Tillgångar och skulder omräknas till 
balansdagens kurs.

• Intäkter och kostnader omräknas till 
genomsnittlig valutakurs.

• Alla valutakurseffekter redovisas i 
övrigt totalresultat.

Goodwill och justeringar av verkligt 
värde som uppkommer vid förvärv av 
en utlandsverksamhet behandlas som 
tillgångar och skulder hos denna verk-
samhet och omräknas till balansdagens 
kurs. Valutakursdifferenser redovisas i 
övrigt totalresultat.

Transaktioner i utländsk valuta
Koncernen använder svenska kronor 
som rapporteringsvaluta. Transaktio-
ner i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan enligt snittkurs 
under vilken period intäkterna och 
kostnaderna inträffat. Valutakursvin-
ster/-förluster som uppkommer vid 
reglering av sådana transaktioner och 
vid omräkning av tillgångar respektive 
skulder i utländsk valuta till balans- 
dagens kurs, redovisas i resultatet.

Icke-monetära tillgångar och skulder 
som redovisas till historiska anskaff-
ningsvärden omräknas till valutakurs 
vid transaktionstillfället alternativt vid 
tidpunkt för byte av funktionell valuta 
till svenska kronor. Icke-monetära 
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tillgångar och skulder som redovisas 
till verkliga värden omräknas till den 
funktionella valutan till den kurs som 
råder vid tidpunkten för värdering till 
verkligt värde. 

Ränteintäkter och räntekostnader
Ränteintäkter och räntekostnader 
hänförliga till finansiella tillgångar och 
skulder redovisas med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 

Effektivräntan är den ränta som gör 
att nuvärdet av alla uppskattade 
framtida in- och utbetalningar under 
den förväntade räntebindningstiden 
blir lika med det redovisade värdet av 
fordran eller skuld. Ränteintäkter och 
räntekostnader inkluderar i förekom-
mande fall transaktionskostnader och 
andra skillnader mellan det ursprungli-
ga värdet av fordran eller skulden. 

Ränteintäkter och räntekostnader som 
ingår i resultatet består av:

•  Räntor på finansiella tillgångar och 
skulder som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde enligt effektiv- 
räntemetoden inklusive ränta på 
osäkra fordringar.

•  Räntor på finansiella tillgångar och 
skulder värderade till verkligt värde 
över resultatet.

Klassificering av leasingavtal och  
redovisning av leasingintäkter
Klassificering av leasingkontrakt som 
operationella eller finansiella görs uti-
från en bedömning av avtalsvillkorens 
ekonomiska innebörd. Om avtalsvill-
korens ekonomiska innebörd är att 
avtalet innebär en finansiering av ett 
köp eller en tillgång, klassificeras avta-
let som finansiellt. Om avtalsvillkorens 
ekonomiska innebörd är att likställa 
med ett hyresavtal, klassificeras lea-
singavtalet som operationellt. Huvud-
faktorn vid bedömningen av avtalens 
ekonomiska innebörd är en bedöm-
ning av om väsentligen alla risker och 
ekonomiska fördelar av den materiella 
tillgången övergår från leasegivaren till 
leasetagaren.

Samtliga leasingkontrakt där koncer-
nen är leasegivare klassificeras som 
finansiella och redovisas i balansräk-
ningen i koncernen i posten Utlåning 
till allmänheten till ett belopp som 
motsvarar nettoinvesteringen enligt 
leasingavtalet. Leasingbetalningen, 

exklusive kostnad för service, redovisas 
som återbetalning av fordran och som 
ej intjänade finansiella intäkter. Intäk-
ten fördelas så att en jämn förräntning 
erhålls på under varje period redovisad 
nettoinvestering.

Provisionsintäkter och  
provisionskostnader
Provisionsintäkter och provisionskost-
nader som är en integrerad del av  
effektivräntan redovisas som ränte-
intäkter och inte provisionsintäkter. 
Dessa utgörs av uppläggningsavgifter 
för lån samt avgifter för tillhandahål-
lande av kreditfacilitet eller annan 
typ av lånelöfte i det fall som det är 
sannolikt att kreditfaciliteten kommer 
att utnyttjas. 

Erhållna provisioner och avgifter 
avseende finansiella tjänster intäktsförs 
över den period under vilken tjänsten 
beräknas tillhandahållas där kreditpro-
dukten inte har olika delbetalnings-
alternativ. Uppläggningsavgifter på 
övriga kreditprodukter, som utgörs av 
produkter där kunden har möjlighet att 
växla mellan olika amorteringsplaner, 
intäktsförs direkt eftersom kreditens 
löptid är kortare och osäkerheten  
större över kreditens löptid. 

Provisionskostnader är kostnader för 
mottagna tjänster i den mån de inte 
är att betrakta som ränta och utgörs 
av utlåningsprovisioner. Transaktions-
kostnader som beaktas vid beräkning 
av den effektiva räntan reducerar 
ränteintäkterna. Provisionskostnader 
i försäkringsrörelsen består av ersätt-
ningar till partners, detaljhandel och 
försäkringsförmedlare för försäljning av 
försäkringsprodukter. Dessa provisions-
kostnader redovisas i de finansiella 
rapporterna på egen rad inom totala 
rörelseintäkter.

Utdelningsintäkter
Utdelningsintäkter redovisas först 
när rätten att erhålla betalning har 
fastställts. 

Nettoresultat finansiella  
transaktioner
Posten nettoresultat finansiella trans-
aktioner innehåller de realiserade och 
orealiserade värdeförändringar som 
uppstått med anledning av finansiella 
transaktioner. Nettoresultatet består av:

•  realisationsresultat från finansiella 
tillgångar som värderas till verkligt 
värde via resultatet,

•  orealiserade värdeförändringar från 
finansiella tillgångar som värderas till 
verkligt värde via resultatet,

•  realiserade och orealiserade värde-
förändringar på derivatinstrument 
som är ekonomiska säkringsinstru-
ment men där förutsättningarna för 
säkringsredovisning saknas,

•  valutakursförändringar.

Premieintäkter
Som premieintäkter redovisas den  
totala bruttopremien för direkt för-
säkring och mottagen återförsäkring 
som inbetalts eller kan tillgodoföras 
företaget för försäkringsavtal där 
försäkringsperioden påbörjats före 
räkenskapsårets utgång. Som premie-
intäkter redovisas också premier för 
försäkringsperioder som påbörjas först 
efter räkenskapsårets utgång, om de 
enligt avtal förfaller till betalning under 
räkenskapsåret. Annullationer reduce-
rar premieintäkterna så snart beloppet 
är känt. Premieintäkterna redovisas 
exklusive skatter och andra offentliga 
avgifter som belastar försäkrings- 
premien.

Avgiven återförsäkring
Som premie för avgiven återförsäk-
ring redovisas belopp som betalats ut 
under räkenskapsåret eller belopp som 
tagits upp som en skuld till försäkrings-
företag som mottagit återförsäkring 
enligt ingångna återförsäkringsavtal, 
inklusive portföljpremier. Premierna 
periodiseras så att kostnaden fördelas 
till den period som försäkringsskyddet 
avser. Avgiven återförsäkring redovisas 
i de finansiella rapporterna netto inom 
premieintäkter.

Försäkringsersättning
I de totala försäkringsersättningar-
na ingår under perioden utbetalda 
försäkringsersättningar, förändringar i 
avsättning för oreglerade skador samt 
kostnader för skadereglering. Som 
utbetald försäkringsersättning redovi-
sas utbetalningar till försäkringstagare 
under räkenskapsåret på grund av 
försäkringsavtal eller inträffade försäk-
ringsskador, oberoende av när skadan 
inträffat.

Allmänna administrationskostnader
Rubriceringen allmänna administra-
tionskostnader inkluderar personal-
kostnader, porto-, upplysnings- och 
aviseringskostnader, IT-kostnader, 
lokalkostnader samt vissa övriga kost-
nader relaterade till verksamheten. 
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I Allmänna administrationskostnader, 
delposten Övrigt, ingår leasingkost-
nader för koncernens fordon och 
lokalhyror. Samtliga leasingkontrakt, 
där koncernen är leasetagare, är att se 
som operationell leasing och lea-
singavgifterna redovisas som kostnad 
i resultatet linjärt utifrån avtalade 
leasingperioder. Koncernen har inga 
andra leasingåtaganden.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar, exempel-
vis lön, sociala kostnader och rörlig 
ersättning redovisas i resultatet i den 
period då de anställda utfört tjänsten 
åt koncernen. Avsättning för rörlig 
ersättning redovisas när koncernen har 
en rättslig eller informell förpliktelse 
att göra sådana betalningar till följd av 
att tjänsterna ifråga har erhållits från 
de anställda och beloppet kan beräk-
nas tillförlitligt. 

Pensioner
Koncernen har huvudsakligen avgifts-
bestämda pensionsplaner, vilka redo-
visas i resultatet i den period då den 
anställde utfört tjänsten åt koncernen. 
En avgiftsbestämd pensionsplan är en 
pensionsplan enligt vilken koncernen 
betalar fasta avgifter till en separat  
juridisk enhet. Koncernen har inte någ-
ra rättsliga eller informella förpliktelser 
att betala ytterligare avgifter om den-
na juridiska enhet inte har tillräckliga 
tillgångar för att betala alla ersättning-
ar till anställda som hänger samman 
med de anställdas tjänstgöring under 
innevarande eller tidigare perioder.

Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband 
med uppsägningar av personal redovi-
sas endast om koncernen är bevisligen 
förpliktigad, utan realistisk möjlighet 
till tillbakadragande, av en formell  
detaljerad plan att avsluta en anställ-
ning före den normala tidpunkten.

Redovisning av tillgångar och skulder
Tillgångar definieras som resurser över 
vilka det finns kontroll till följd av inträf-
fade händelser och som förväntas ge 
framtida ekonomiska fördelar. Dessa 
redovisas i balansräkningen när det är 
sannolikt att de framtida ekonomiska 
fördelarna förknippade med tillgången 
kommer att tillfalla koncernen och när 
resursens värde/anskaffningskostnad 
kan mätas med tillförlitlighet.

Skulder definieras som befintliga 
förpliktelser som till följd av inträffa-
de händelser förväntas medföra ett 
resursutflöde från koncernen. En skuld 
redovisas i balansräkningen således 
vid det tillfälle då det är sannolikt att 
koncernen, för att kunna uppfylla en 
befintlig förpliktelse, måste lämna ifrån 
sig en resurs med ett värde som kan 
mätas med tillförlitlighet.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovi-
sas i balansräkningen inkluderar på 
tillgångssidan belåningsbara stats-
skuldförbindelser, lånefordringar, 
obligationer och andra räntebäran-
de värdepapper, förlagslån, övriga 
tillgångar och derivat. Under rubrik 
skulder, avsättningar och eget kapital 
återfinns låneskulder, emitterade vär-
depapper, efterställda skulder, derivat 
och leverantörsskulder.

Finansiella instrument - Redovisning i 
och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell 
skuld tas upp i balansräkningen när 
koncernen blir part enligt instrumen-
tets avtalsmässiga villkor.

En finansiell tillgång tas bort från 
balansräkningen när rättigheterna i 
avtalet realiseras, förfaller eller kon-
cernen förlorar kontrollen över den. 
Detsamma gäller för del av en finan-
siell tillgång. En finansiell skuld tas bort 
från balansräkningen när förpliktelsen 
i avtalet fullgörs eller på annat sätt 
utsläcks. Detsamma gäller för del av 
en finansiell skuld. En finansiell tillgång 
och en finansiell skuld kvittas och  
redovisas med ett nettobelopp i  
balansräkningen endast när det före- 
ligger en legal rätt att kvitta beloppen 
samt att det föreligger avsikt att regle-
ra posterna med ett nettobelopp eller 
att samtidigt realisera tillgången och 
reglera skulden. Förvärv och avyttring 
av finansiella tillgångar redovisas på 
affärsdagen, som utgör den dag då 
koncernen förbinder sig att förvärva 
eller avyttra tillgången.

Lånefordringar redovisas i balansräk-
ningen i samband med att lånebelopp 
utbetalas till låntagaren.

Finansiella instrument - Klassificering 
och värdering
Finansiella instrument redovisas initialt 
till instrumentets verkliga värde med 
tillägg för transaktionskostnader. Trans-
aktionskostnader är de direkta kostna-

der som är hänförliga till förvärvet eller 
emissionen av den finansiella tillgång-
en eller finansiella skulden. Derivat och 
de instrument som tillhör kategorin 
finansiell tillgång respektive finansiell 
skuld som redovisas till verkligt värde 
via resultatet, redovisas till verkligt 
värde exklusive transaktionskostnader. 
Ett finansiellt instrument klassificeras 
vid första redovisningen delvis utifrån 
i vilket syfte instrumentet förvärvades, 
men också utifrån de valmöjligheter 
som finns i IAS 39. Klassificeringen 
avgör hur det finansiella instrumentet 
värderas efter första redovisningstillfäl-
let så som beskrivs nedan.

Finansiella instrument - Tillgångar 
värderade till verkligt värde via 
resultatet
Denna kategori består av två under-
grupper, dels finansiella tillgångar som 
utgör innehav för handelsändamål och 
dels andra finansiella tillgångar som 
företaget initialt valt att placera i den-
na kategori (enligt Fair Value Option). 
Finansiella instrument i denna kategori 
värderas löpande till verkligt värde 
med värdeförändringar redovisade i 
resultatet. I den första undergruppen 
ingår derivat. För finansiella instrument 
som innehas för handelsändamål redo-
visas såväl realiserade som orealisera-
de värdeförändringar i resultatposten 
Nettoresultat av finansiella transaktio-
ner. I den andra undergruppen ingår 
aktieindexobligationer, som innehåller 
både en räntebärande del och en deri-
vatdel. Koncernen har valt att klassifi-
cera aktieindexobligationer till verkligt 
värde via resultatet i underkategorin 
Fair Value Option. Klassificeringen på 
övriga instrument i denna underkate-
gori grundar sig på att koncernen för-
valtar och utvärderar dessa finansiella 
tillgångar baserat på verkligt värde.

Finansiella instrument - Låneford-
ringar, kundfordringar och köpta 
fordringar
Lånefordringar, köpta fakturafordring-
ar och kundfordringar är finansiella 
tillgångar som inte är derivat och 
som har fastställda eller fastställbara 
betalningar och som inte är noterade 
på en aktiv marknad. I balansräkningen 
representeras dessa av balansposterna 
Utlåning till kreditinstitut, Utlåning till 
allmänheten, Övriga tillgångar samt 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter. Dessa tillgångar värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. Upplupet 
anskaffningsvärde bestäms utifrån 
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den effektivränta som beräknades vid 
anskaffningstidpunkten. Kund- och 
lånefordran redovisas till det belopp 
som beräknas inflyta, det vill säga efter 
avdrag för osäkra fordringar. 

Köpta fordringar som består av förfall-
na konsumentfordringar har köpts till 
ett pris som avsevärt understiger det 
nominella fordransbeloppet. Redovis-
ningen följer effektivräntemodellen, 
där det redovisade värdet av portföljen 
motsvaras av nuvärdet av alla förvänta-
de framtida kassaflöden, diskonterade 
med den initiala effektivränta som 
fastställs vid förvärvet av portföljen, 
baserat på relationen mellan anskaff-
ningskostnaden och de vid förvärvstill-
fället förväntade framtida kassaflöden. 
Löpande under året görs en översyn 
av gällande kassaflödesprognoser, där 
uppdateringar kan ske baserat bland 
annat på uppnått inkasseringsresultat, 
träffade överenskommelser med gäl-
denärer om avbetalningsplaner samt 
makroekonomisk information. 

Ej utnyttjade krediter redovisas inte 
i balansräkningen men inkluderas i 
ansvarsförbindelser.

Finansiella instrument - Skulder  
värderade till verkligt värde via  
resultaträkningen
Denna kategori består av två under-
grupper, dels finansiella skulder som 
utgör innehav för handelsändamål (se 
ovan) och dels finansiella skulder som 
vid första redovisningstillfället identi-
fierats som tillhörig till denna kategori 
(Fair Value Option). Finansiella instru-
ment i denna kategori värderas löpan-
de till verkligt värde med värdeföränd-
ringar redovisade i resultaträkningen. I 
den första undergruppen ingår derivat 
med negativt verkligt värde med un-
dantag för derivat som är ett identi-
fierat och effektivt säkringsinstrument. 
Koncernen har inga skulder i den andra 
undergruppen. 

Finansiella instrument - Andra  
finansiella skulder
I balansräkningen representeras 
dessa av balansposterna Skulder till 
kreditinstitut, In- och upplåning från 
allmänheten, Emitterade värdepapper, 
Efterställda skulder, Övriga skulder, 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter. Skulderna värderas till upplu-
pet anskaffningsvärde och upplupna 
räntekostnader periodiseras löpande 
enligt effektivräntemetoden.

Metoder för bestämmande av  
verkligt värde
Finansiella instrument noterade på  
en aktiv marknad
För finansiella instrument som är 
noterade på en aktiv marknad bestäms 
verkligt värde med utgångspunkt 
från tillgångens noterade köpkurs på 
balansdagen utan tillägg för transak-
tionskostnader (till exempel courtage) 
vid anskaffningstillfället. Ett finansiellt 
instrument betraktas som noterat 
på en aktiv marknad om noterade 
priser med lätthet finns tillgängliga 
på en börs, hos en handlare, mäkla-
re, branschorganisation, företag som 
tillhandahåller aktuell prisinformation 
eller tillsynsmyndighet och dessa priser 
representerar faktiska och regelbundet 
förekommande marknadstransaktioner 
på affärsmässiga villkor. Eventuella 
framtida transaktionskostnader vid en 
avyttring beaktas inte. För finansiella 
skulder bestäms verkligt värde utifrån 
noterad säljkurs.

Instrument som är noterade på en 
aktiv marknad återfinns i posterna 
Belåningsbara statsskuldförbindelser, 
Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper samt Aktier och andelar.

Finansiella instrument som inte är 
noterade på en aktiv marknad
Om marknaden för ett finansiellt instru-
ment inte är aktiv används värderings-
tekniker för att fastställa det verkliga 
värdet. De värderingstekniker som an-
vänds bygger i så hög grad som möj-
ligt på marknadsuppgifter. Det verkliga 
värdet på valutaterminer beräknas 
genom en diskontering av skillnaden 
mellan den avtalade terminskursen och 
den terminskurs som kan tecknas på 
balansdagen för den återstående kon-
traktsperioden. Diskontering görs till 
riskfri ränta baserad på statsobligatio-
ner. Det verkliga värdet för ränteswap-
par baseras på en diskontering av 
beräknade framtida kassaflöden enligt 
kontraktets villkor och förfallodagar 
med utgångspunkt i marknadsräntan. 
Verkligt värde för finansiella instrument 
som inte är derivatinstrument beräknas 
baserat på framtida kassaflöden och 
aktuella marknadsräntor på balans-
dagen. Den diskonteringsränta som 
använts är marknadsbaserad ränta på 
liknande instrument på balansdagen. 
Upplysningar om verkligt värde som 
redovisats i balansräkningen utifrån 

en värderingsteknik lämnas i not K43 
Finansiella instrument. Koncernens 
värdering av derivat till verkligt värde 
sker uteslutande utifrån indata som är 
direkt eller indirekt observerbara på 
marknaden. Instrument som inte är 
noterade på en aktiv marknad återfinns 
i posterna utlåning till kreditinstitut, in- 
och utlåning till allmänheten, derivat 
samt övriga tillgångar och skulder.

Kreditförluster och nedskrivning av 
finansiella tillgångar
Som kreditförlust redovisas under året 
konstaterade kreditförluster minskade 
med belopp som influtit på tidigare års 
konstaterade kreditförluster samt för-
ändring avseende reserv för befarade 
kreditförluster. Utlåningen redovisas 
netto efter avdrag för såväl konstatera-
de kreditförluster som reservering för 
befarade kreditförluster.

Reservering för befarade kreditförlus-
ter görs när det finns objektiva belägg 
för att kreditgivaren inte kommer att 
erhålla alla belopp enligt fordringar-
nas ursprungliga villkor. Väsentliga 
finansiella svårigheter hos gäldenären 
föreligger om betalningar uteblir eller 
är försenade (förfallna sedan 60 dagar 
eller mer). Det redovisade värdet efter 
reserveringar beräknas som nuvärdet 
av framtida kassaflöden (inklusive kas-
saflöden från eventuellt ianspråktagan-
de av pant, även när ianspråktaganden 
inte är sannolikt) diskonterade med 
den effektiva räntan som gällde då 
tillgången redovisades första gången. 
Förändringar i reserveringsbehovet 
görs fortlöpande utifrån bedömning 
av framtida kassaflöden baserat på 
erfarenhet från historiska betalnings-
mönster. 

Befarar kreditgivaren att gäldenären 
kommer att gå i konkurs eller genom-
gå finansiell rekonstruktion prövar 
kreditgivaren om individuellt nedskriv-
ningsbehov föreligger.

Vid beräkning av reserv för kreditför-
luster avseende leasing och factoring 
görs individuell bedömning om en 
reservering eller nedskrivning (leasing- 
inventarier) skall göras. För dessa 
avtalsgrupper görs test endast på 
individuell nivå då respektive grupp 
inte bedöms uppfylla kraven för att 
vara en homogen grupp. Återföring av 
en reservering eller nedskrivning sker 
när det finns verifierande information 
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om att nedskrivningsbehovet inte 
längre föreligger. Som konstaterad 
kreditförlust redovisas förlust som är 
beloppsmässigt fastställd via konkurs, 
ackordsuppgörelse, utlåtande av 
kronofogdemyndighet eller när fordran 
eftergivits på annat sätt.

Med oreglerad fordran avses fordran 
för vilken räntor, fordringar och amor-
teringar är förfallna till betalning sedan 
mer än 60 dagar. Med osäker fordran 
avses fordran som är oreglerad enligt 
ovan eller för vilken andra omständig-
heter medför osäkerhet om dess värde 
och för vilken säkerhetens värde ej 
med betryggande marginal täcker 
både kapitalbelopp och upplupen 
ränta.

På grund av att koncernen tillämpar 
gruppvis värdering av fordringar med 
avseende på kreditrisk har koncernen 
ej möjlighet att bryta ut förändringarna 
i räntedelen i reserveringsbeloppet.

Lånelöften och ej utnyttjade krediter
Koncernen har inga utestående 
lånelöften. Alla beviljade ej utnyttja-
de krediter är uppsägningsbara i den 
utsträckning detta tillåts enligt konsu-
mentkreditlagen. Ej utnyttjade krediter 
redovisas som åtaganden.

Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill uppstår vid förvärv av dotter- 
bolag samt andra rörelseförvärv och 
avser det belopp varmed köpeskil-
lingen överstiger andel i det verkliga 
värdet av identifierbara tillgångar, 
skulder och eventualförpliktelser i 
det förvärvade bolaget eller rörelsen 
samt det verkliga värdet på innehav 
utan bestämmande inflytande i det 
förvärvade bolaget. I syfte att testa 
nedskrivningsbehov, fördelas goodwill 
som förvärvats i ett rörelseförvärv till 
kassagenererande enheter eller grup-
per av kassagenererande enheter som 
förväntas bli gynnade av synergier från 
förvärvet. Varje enhet eller grupp av 
enheter som goodwill har fördelats till 
motsvarar den lägsta nivå i koncernen 
på vilken goodwillen i fråga övervakas 
i den interna styrningen. Goodwill ned-
skrivningstestas årligen eller oftare om 
händelser eller ändringar i förhållanden 
indikerar en möjlig värdeminskning. 
Det redovisade värdet av goodwill 
jämförs med återvinningsvärdet, vilket 

är det högsta av nyttjandevärdet och 
det verkliga värdet minus försäljnings-
kostnader. Eventuell nedskrivning 
redovisas omedelbart som en kostnad 
och återförs inte.

Andra immateriella tillgångar
Andra immateriella tillgångar har 
en bestämbar nyttjandeperiod och 
redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade avskrivningar. 
Avskrivningar görs linjärt för att fördela 
kostnaden över deras bedömda nytt-
jandeperiod på 4-5 år. I samband med 
förvärvet av yA Bank har tillkommit 
andra immateriella tillgångar avseende 
kundrelationer. Avskrivningstiden för 
dessa är 10-15 år.

I andra immateriella tillgångar ingår 
egenutveckling av IT-program. Kost-
nader för underhåll av IT-program 
kostnadsförs när de uppstår. Utveck-
lingskostnader som är direkt hänförliga 
till utveckling av programvaruproduk-
ter som kontrolleras av koncernen 
redovisas som immateriella tillgångar 
när följande kriterier är uppfyllda:

•  det är tekniskt möjligt att färdigstäl-
la programvaran så att den går att 
användas,

•  företagets avsikt är att färdigställa 
programvaran och att använda den,

• det finns förutsättningar att använda 
programvaran,

•  det kan visas hur programvaran ge-
nererar troliga framtida ekonomiska 
fördelar,

•  adekvata tekniska, ekonomiska och 
andra resurser för att fullfölja utveck-
lingen och för att använda program-
varan finns tillgängliga och

•  de utgifter som är hänförliga till 
programvaran under dess utveckling 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Färdigställda utvecklingsprojekt tas 
upp till upparbetade kostnader med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar.

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas till 
anskaffningsvärdet med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar. I anskaff-
ningsvärdet ingår utgifter som direkt 
kan hänföras till förvärvet av tillgång-
en. Tillkommande utgifter läggs till 
tillgångens redovisade värde eller 
redovisas som en separat tillgång, 
beroende på vilket som är lämpligt, 

endast då det är sannolikt att de fram-
tida ekonomiska förmånerna som är 
förknippade med tillgången kommer 
att komma koncernen tillgodo och till-
gångens anskaffningsvärde kan mätas 
på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde 
för den ersatta delen tas bort från 
balansräkningen. Alla andra former av 
reparationer och underhåll redovisas 
som kostnader i resultaträkningen 
under den period de uppkommer.

Avskrivningar på materiella tillgångar, 
för att fördela deras anskaffningsvärde 
ner till det beräknade restvärdet över 
den beräknade nyttjandeperioden, 
görs linjärt för inventarier för eget 
bruk. Avskrivning sker över beräknad 
nyttjandeperiod om 3-5 år från och 
med anskaffningstidpunkten. Materi-
ella tillgångars restvärden och nytt-
jandeperiod prövas varje balansdag 
och justeras vid behov. En tillgångs 
redovisade värde skrivs därtill omgåen-
de ner till dess återvinningsvärde om 
tillgångens redovisade värde översti-
ger dess bedömda återvinningsvärde. 
Med återvinningsvärdet avses det 
högre av nettoförsäljningsvärdet och 
nyttjandevärdet. En beräkning av åter-
vinningsvärde sker så snart det finns en 
indikation på att det redovisade värdet 
är för högt.

Det redovisade värdet för en materiell 
anläggningstillgång tas bort ur balans-
räkningen vid utrangering, avyttring 
eller när inga framtida ekonomiska 
fördelar väntas från användning eller 
utrangering/avyttring av tillgången. 
Vinst eller förlust som uppkommer 
vid avyttring eller utrangering av en 
tillgång utgörs av skillnaden mellan 
försäljningspriset och tillgångens redo-
visade värde med avdrag för direkta 
försäljningskostnader. 

Nedskrivningar av icke-finansiella 
tillgångar

Tillgångar som har en obestämbar 
nyttjandeperiod, exempelvis goodwill 
eller immateriella tillgångar som inte är 
färdiga för användning, skrivs inte av 
utan prövas årligen avseende eventu-
ellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som 
skrivs av bedöms med avseende på 
värdenedgång närhelst händelser eller 
förändringar i förhållanden indikerar 
att det redovisade värdet kanske inte 
är återvinningsbart. En nedskrivning 
görs med det belopp varmed tillgång-
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ens redovisade värde överstiger dess 
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet 
är det högre av tillgångens verkliga 
värde minskat med försäljningskost-
nader och dess nyttjandevärde. Vid 
bedömning av nedskrivningsbehov 
grupperas tillgångar på de lägsta 
nivåer där det finns separata identi-
fierbara kassaflöden (kassagenereran-
de enheter). För tillgångar, andra än 
goodwill, som tidigare har skrivits ner, 
görs på varje balansdag en prövning av 
om återföring bör göras.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräk-
ningen när det finns en befintlig juri-
disk eller informell förpliktelse som en 
följd av en inträffad händelse, och det 
är troligt att ett utflöde av ekonom- 
iska resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. 
Där effekten av när i tiden betalningen 
sker är väsentlig, beräknas avsättningar 
genom diskontering av det förväntade 
framtida kassaflödet till en räntesats 
före skatt som återspeglar aktuella 
marknadsbedömningar av pengars 
tidsvärde och om det är tillämpligt, 
de risker som är förknippade med 
skulden.

Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar är  
baserade på gjorda uppskattningar 
och antaganden om framtida skade-
kostnader vilket medför att upp-
skattningarna alltid är förknippade 
med osäkerhet. Uppskattningarna 
är baserade på historisk statistik om 
tidigare skadeutfall som finns tillgäng-
liga vid upprättande av årsbokslutet. 
Den osäkerhet som är förknippad till 
uppskattningar är i allmänhet större vid 
uppskattningar av nya försäkringsbe-
stånd. Vid uppskattningen av försäk-
ringstekniska avsättningar beaktas 
bland annat beloppet av obetalda 
ersättningar, skadeutveckling, föränd-
ringar i lagstiftning, domslut samt den 
allmänna ekonomiska utvecklingen . 

Avsättning för ej intjänade premier 
och kvardröjande risker
Avsättning för ej intjänade premier 
och kvardröjande risker utgörs i 
balansräkningen av avsättningar som 
motsvarar företagets förpliktelser för 
försäkringsfall, förvaltningskostnader 
och andra kostnader under resten av 

avtalsperioden för löpande försäk-
ringsavtal. Avsättning för ej intjänade 
premier beräknas individuellt för varje 
försäkringsavtal. Intjäningen av premier 
sker med hjälp av erfarenhetsbaserade 
faktorer beräknade med utgångspunkt 
i när under försäkringsperioden kost-
naderna för skador och drift uppstår. 
Detta innebär att intjäningen inte sker 
pro rata för alla produkter. En stor del 
av avtalen har en löptid längre än ett 
år. Jämfört med en strikt linjär intjä-
ning, antas kostnader under försäk-
ringsavtalets första år vara lägre än för 
återstående avtalstid, vilket baseras på 
en ettårig garantitid på produkter som 
försäkringarna omfattar.

Om premienivån bedöms vara otill-
räcklig för att täcka de förväntade 
skade- och driftskostnaderna görs 
en avsättning för kvardröjande risker. 
Periodens förändring i avsättning för 
ej intjänade premier och kvardröjande 
risker redovisas i resultaträkningen. 
Förändringar som förklaras av att 
avsättningsposterna omräknats till 
balansdagens valutakurs redovisas som 
valutakursvinst eller förlust.

Anskaffningskostnader för  
försäkringsavtal
Direkta anskaffningskostnader som 
har ett klart samband med tecknandet 
av försäkringsavtal tas upp som en 
tillgång (brutto). Direkta anskaffnings-
kostnader avser i huvudsak provisions-
kostnader. De direkta anskaffnings-
kostnaderna periodiseras därefter över 
försäkringsavtalens löptid.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. Inkomstskatter 
redovisas i resultatet utom då under-
liggande transaktion redovisas direkt i 
övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Koncernens utländska filialer i Dan-
mark, Norge, Finland och Schweiz 
beskattas för sina resultat i respektive 
land. I Sverige är koncernen skattskyl-
dig för all inkomst, inklusive resultatet 
från de utländska filialerna. I den mån 
bolaget erlägger skatt i Sverige på 
de utländska inkomsterna medges, i 
syfte att undvika dubbelbeskattning, 
som regel avräkning för den i utlandet 
erlagda skatten. 

Aktuell skatt är skatt som skall betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år, med 
tillämpning av de skattesatser som är 
beslutade per balansdagen. Hit hör 
även justering av aktuell skatt hänförlig 
till tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt har sin utgångs-
punkt i temporära skillnader mellan 
redovisade och skattemässiga värden 
på tillgångar och skulder. Uppskjutna 
skattefordringar avseende avdragsgilla 
temporära skillnader och underskotts-
avdrag redovisas endast i den mån 
det är sannolikt att dessa kommer att 
utnyttjas. 

Uppskjutna skattefordringar och 
skatteskulder kvittas när det finns en 
legal kvittningsrätt för aktuella skatte-
fordringar och skatteskulder och när 
de uppskjutna skattefordringarna och 
skatteskulderna hänför sig till skatter 
debiterade av en och samma skatte-
myndighet och avser antingen samma 
skattesubjekt eller olika skattesubjekt, 
där det finns en avsikt att reglera  
saldona genom nettobetalningar.

Ansvarsförbindelser
En ansvarsförbindelse redovisas när 
det finns ett möjligt åtagande som här-
rör från inträffade händelser och vars 
förekomst bekräftas av en eller flera 
osäkra framtida händelser eller när det 
finns ett åtagande som inte redovisas 
som skuld eller avsättning på grund av 
att det inte är troligt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas. 

Kassaflödesanalys
Koncern och moderbolagets kassaflö-
desanalys är upprättad enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som 
medför in- och utbetalningar. De likvi-
da transaktionerna klassificeras inom 
kategorierna löpande verksamhet, 
investeringsverksamhet och finansie-
ringsverksamhet. Klassificeringen av 
kassaflödet avseende placeringstill-
gångar har ändrats. Kassaflödet redovi-
sas nu från den löpande verksamheten 
istället för investeringsverksamheten. 

Likvida medel utgörs av banktillgodo-
havanden.

Ianspråktagen pant
En övertagen egendom (tillgång över-
tagen för skyddande av fordran) re-
dovisas i balansräkningen tillsammans 
med liknande tillgångar som redan 
innehas av koncernen. Alla tillgångar 
som övertagits för skyddande av for-
dran redovisas vid första redovisnings-
tillfället till verkligt värde och eventuell 
skillnad mellan lånets redovisade 
värde och det verkliga värdet för den 
övertagna tillgången redovisas under 
posten Kreditförluster, netto. Det 
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verkliga värdet på redovisningsdagen 
blir tillgångens anskaffningsvärde eller 
upplupna anskaffningsvärde, beroende 
på vad som är tillämpligt. 

Under efterföljande perioder värderas 
tillgångar som övertagits för skyddan-
de av fordran i enlighet med gällande 
värderingsprinciper för tillgångsslaget. 
Intäkter och kostnader som avser 
övertagen egendom fördelas på mot-
svarande sätt som andra intäkter och 
kostnader i resultatet. 

Per 2015-12-31 uppgick värdet på 
övertagande egendom för skyddande 
av fordran till 0 (0) TSEK.

K3 Riskhantering
Koncernen arbetar aktivt med att före-
bygga och identifiera faktorer som kan 
ha negativ inverkan på verksamheten. 
Kunskap avseende riskhantering är 
prioriterade kompetens- och fokus- 
områden inom såväl bank- som försäk-
ringsverksamheten.

Koncernens förmåga att hantera risker 
och bedriva en effektiv kapitalhante-
ring är avgörande för lönsamheten. I 
koncernens verksamhet uppstår olika 
typer av risker. Riskerna kan aktualise-
ras på olika sätt för respektive koncern-
bolag. 

Koncernen har identifierat följande 
huvudsakliga kategorier av risker som 
kan uppstå inom ramen för dess verk-
samhet: 

• kreditrisker (inklusive kreditrisker 
hänförliga till kreditportföljen,  
kreditrelaterade koncentrations- 
risker och motpartsrisker),

• marknadsrisker (inklusive ränte-,  
valuta- och kursrisker),

• likviditetsrisker,

• operativa risker, (inklusive process- 
risker, personalrisker, IT- och system-
risker och externa risker),

• övriga verksamhetsrisker (inklusive 
strategiska risker, affärsrisker, kon-
junkturella risker och ryktesrisker),

• försäkringsrisker (aktualiseras endast 
för Solid).

Koncernen bedömer att kreditrisker, 
likviditetsrisker och operativa risker är 
de mest betydande risker som uppstår 
inom ramen för dess bankverksam-
het. Inom försäkringsverksamheten är 

försäkringsrisken den mest betydande 
risken. I syfte att balansera koncer-
nens risktagande samt begränsa och 
kontrollera risker har koncernbolagen 
utfärdat styrdokument i en hierarki som 
består av tre nivåer. Styrelsen i respek-
tive koncernbolag fastställer policies 
avseende hantering av ett flertal risker 
som förekommer i verksamheten, vilket 
även innefattar delegering av behörig-
heter inom specifika riskområden. För 
varje policy utses en ansvarig person 
inom organisationen som övervakar 
efterlevnad, hanterar rapportering och 
föreslår nödvändiga justeringar av ak-
tuella policies. Nivån under policies är 
riktlinjer vilket VD eller den ansvarige 
inom verksamheten för det specifika 
riskområdet ansvarar för att fastställa. 
Riktlinjer innehåller generellt tillämplig 
information som kan bistå anställda 
med hantering av, och lösningar på, 
uppkomna frågor. På den operativa 
nivån fastställer ansvariga i verksam-
heten rutiner för specifika grupper av 
anställda. Rutiner är mer detaljerade 
vad gäller hanteringen av ärenden i 
den dagliga verksamheten.

Koncernens ramverk för riskhantering 
är en integrerad del i verksamheten 
och förenar koncernens strategiska 
mål med riskhanteringen. I ramverket 
för riskhantering ingår koncernens 
funktioner, strategier, processer, ruti-
ner, interna regler, limiter, riskaptiter, 
riskmandat, kontroller och rapporte-
ringsrutiner, som är nödvändiga för att 
identifiera, mäta, övervaka, hantera 
och rapportera risker.

Riskaptiter, riskindikatorer och limiter 
fastställs av styrelsen och följs regel-
bundet upp och rapporteras till styrel-
sen. Riskaptiter kan definieras genom 
kvalitativa och kvantitativa värderingar 
samt ange den risknivå som koncernen 
kan acceptera för att uppnå sina strate-
gier. Limiter är väldefinierade gränser 
som reglerar önskad riskexponering 
som definieras i koncernens fastställda 
styrdokument. Limiter är lämpliga att 
använda för att exempelvis definiera 
nivåer inom olika risktyper. 

Koncernen har standardiserat pro-
cessen för hur risker ska identifieras, 
bedömas och rapporteras. Detta har 
implementerats i verksamheten som 
ett led i att skapa riskmedvetenhet och 
effektiv riskhantering. 

Koncernen använder sig av ett trelinje-

försvar för att hantera risker i verksam-
heten.  

Den första försvarslinjen är koncernens 
operativa personal som har förståelse 
för verksamheten och de risker som kan 
uppstå i den operativa verksamheten. 
Medarbetarna närmast verksamheten är 
även närmast riskerna och väl lämpade 
för att identifiera risker och proaktivt 
arbeta med riskmedvetenhet. Den ope-
rativa verksamheten äger och hanterar 
risker i den dagliga verksamheten.

Den andra försvarslinjen utgörs av res-
pektive koncernbolags kontrollfunktio-
ner, Compliance och Riskkontroll, som 
på ett oberoende och självständigt sätt 
kontrollerar koncernens verksamhet och 
rapporterar regelbundet till respektive 
VD, styrelse och vissa styrelseutskott 
såväl skriftligt som muntligt.  

Den tredje försvarslinjen består av 
oberoende granskningsfunktion (intern-
revisionen). Internrevisionen granskar 
regelbundet koncernens verksamhet, 
häri ingår bland annat att granska akti-
viteterna i första och andra linjen för att 
utvärdera att de första linjerna hanteras 
adekvat utifrån ett riskperspektiv. In-
ternrevisionen rapporterar regelbundet 
till styrelse såväl skriftligt som muntligt.

Kreditrisk
Med kreditrisk avses risken att en 
motpart eller gäldenär inte uppfyller 
sina kontraktuella skyldigheter gente-
mot kreditgivaren samt risken att ställd 
säkerhet inte täcker fordran. Termen 
motpartsrisk används ofta istället för 
kreditrisk vid exponering i finansiella 
instrument och uppstår som en effekt 
av det potentiella misslyckandet av en 
motpart att uppfylla sina skyldigheter i 
en finansiell transaktion. 

Koncernens kreditriskexponering inne- 
fattar primärt kreditrisker hänförliga till 
kreditportföljen, vilket innebär risken 
för att koncernen ådrar sig en förlust 
på grund av att en kredittagare inte 
uppfyller sina betalningsskyldigheter 
och motpartsrisker, vilket innebär 
risken för att en motpart i ett finansiellt  
instrument inte kommer att kunna 
uppfylla sina skyldigheter.

Det förekommer även koncentrations-
risker relaterade till kreditportföljen. 
Koncentrationsrisker syftar på expone-
ringar mot enskilda motparter/kunder, 
branscher och regioner.
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Motpartsrisker
Motpartsrisker i bankverksamheten 
uppstår dels i samband med hantering 
av likviditetsrisker genom att investe-
ra i tillgångar för att uppfylla kravet 
på likviditetsreserv och dels genom 
att investera i finansiella tillgångar 
som inte är relaterad till likviditets-
reserven. I försäkringsverksamheten 
uppstår motpartsrisker huvudsakligen i 
samband med placeringstillgångar och 
likvida medel. 

Motpartsrisker uppstår också genom 
derivattransaktioner och valutaswappar 
som koncernen ingår för att hantera 
marknadsrisker och avser risken att 
motparten antingen inte kan uppfyl-
la sina åtaganden enligt avtal, eller 
att denne väljer att inte uppfylla sina 
åtaganden i framtiden på samma eller 
liknande villkor.

För att reducera motpartsrisker följer 
koncernen fastställda policies för res-
pektive koncernbolag som bland annat 
reglerar typ av placering och limit per 
enskild motpart. Bankens likviditets- 
reserv består av tillgångar av väldigt 
hög kvalitet. 

Eftersom en stor andel av koncernens 
skulder är upptagna i SEK medan det 
finns betydande tillgångar som är 
denominerade i SEK, DKK, NOK och 
EUR, uppstår motpartsrisker när kon-
cernen säkrar sina valutariskexpone-
ringar. Resurs Bank hanterar motparts-
riskerna genom att ingå valutaswappar 
med ett flertal olika finansiella motpar-
ter. Resurs Banks valutaderivat styrs 
av ISDA-avtal och dess säkerheter av 
CSA-avtal. Solid hanterar också valuta-
risker med derivat.

Kreditrisker hänförliga till  
kreditportföljen
Koncernen är exponerat för kredit- 
risker hänförliga till kreditportföljen 
i bankverksamheten. Kreditrisker 
hänförliga till kreditportföljen utgörs av 
kredittagare som av olika skäl inte kan 
uppfylla sina betalningsskyldigheter. 

Kreditgivningen präglas av högt 
uppställda mål avseende etik, kvalitet 
och kontroll. Kreditrisker ska identi-
fieras och bedömas före kreditgivning 
och kan hänföras dels till kredittaga-
res betalningsförmåga och dels till 
erbjudna säkerheters värde. Vid varje 
kreditgivningstillfälle är det kredittaga-
rens sannolika återbetalningsförmåga 

och säkerheter som är den avgörande 
bedömningsgrunden.

Koncernen följer en av styrelsen fast-
ställd policy som anger ramverket för 
bankverksamhetens kreditstrategi, kre-
ditriskhantering, kreditriskrapportering 
samt kreditregler som är tillämpliga vid 
kreditbedömning. Koncernen föresprå-
kar en stor riskspridning och relativt 
små enskilda kreditengagemang.

Generellt sett eftersträvar koncernen 
en balanserad kreditportfölj med 
prissättning utifrån riskexponering. 
Prissättning av produkter varierar i viss 
mån beroende på geografiska faktorer.
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2015-12-31 Kreditrisk- 
exponering

brutto

Nedskrivningar Värde av 
säkerheter

Kreditrisk- 
exponering 

netto

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

- AAA/Aaa 50 761 50 761

Summa Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 50 761 0 0 50 761

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.     

- AAA/Aaa 397 467 397 467

- AA+/Aa1 509 430 509 430

utan rating 1) 49 828 49 828

Summa Belåningsbara statsskuldförbindelser 956 725 0 0 956 725

Utlåning till kreditinstitut     

 - AA+/Aa1 19 184 19 184

- AA-/Aa3 1 268 749 1 268 749

- A+/A1 393 214 393 214

- A/A2 485 718 485 718

 utan rating 2) 184 420 184 420

Summa Utlåning till kreditinstitut 2 351 285 0 0 2 351 285

Utlåning till allmänheten     

- Utlåning till allmänheten - Hushåll 19 177 433 -1 279 705 17 897 728

- Utlåning till allmänheten - Företag 343 401 -42 954 -73 381 227 066

Summa Utlåning till allmänheten 19 520 834 -1 322 659 -73 381 18 124 794

Obligationer     

- AAA/Aaa 762 250 762 250

- BBB/Baa2 25 516 25 516

- BB+/Ba1 13 484 13 484

- B/B2 37 746 37 746

- B-/B3 8 521 8 521

- utan rating 100 060 100 060

Summa Obligationer 947 577 0 0 947 577

Andra räntebärande värdepapper

- Räntefonder 462 966 462 966

- Strukturerade produkter 66 663 66 663

Summa Andra räntebärande värdepapper 529 629 0 0 529 629

Förlagslån     

- A+/A1 22 106 22 106

- BBB/BAA2 2 909 2 909

Summa Förlagslån 25 015 0 0 25 015

Derivat     

-AA-/Aa3 7 234 7 234

-A+/A1 53 585 53 585

-A/A2 109 863 109 863

Summa Derivat 170 682 0 0 170 682

Summa kreditriskexponering i balansräkningen 24 552 508 -1 322 659 -73 381 23 156 468

Åtaganden     

Beviljade ej utnyttjade krediter 3) 23 981 937 23 981 937

Total kreditriskexponering 48 534 445 -1 322 659 -73 381 47 138 405

Kreditriskexponering brutto och netto för koncernen



28     RESURS HOLDING I SIFFROR 2015

2014-12-31 Kreditrisk- 
exponering

brutto

Nedskrivningar Värde av 
säkerheter

Kreditrisk- 
exponering 

netto

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.    

- AAA/AAA 219 368 219 368

- AA+/Aa1 536 099 536 099

utan rating 1) 50 376 50 376

Summa Belåningsbara statsskuldförbindelser 805 843 0 0 805 843

Utlåning till kreditinstitut     

- AA-/Aa3 1 390 206 1 390 206

- A+/A1 1 256 693 1 256 693

- A/A2 4 137 4 137

- A-/A3 1 024 888 1 024 888

utan rating 2) 19 170 19 170

Summa Utlåning till kreditinstitut 3 695 094 0 0 3 695 094

Utlåning till allmänheten     

- Utlåning till allmänheten - Hushåll 14 690 297 -1 073 183 13 617 114

- Utlåning till allmänheten - Företag 351 514 -45 253 -59 005 247 256

Summa Utlåning till allmänheten 15 041 811 -1 118 436 -59 005 13 864 370

Obligationer     

- AAA/AAA 914 098 914 098

- A+/A1 58 445 58 445

- A-/A3 69 442 69 442

- BBB/BAA2 25 995 25 995

- B/B2 28 292 28 292

-B-/B3 11 520 11 520

- utan rating 192 692 192 692

Summa Obligationer 1 300 484 0 0 1 300 484

Förlagslån     

- A/A2 23 393 23 393

- BBB/BAA2 3 085 3 085

Summa Förlagslån 26 478 0 0 26 478

Derivat     

-A+/A1 9 416 9 416

- A- 29 157 29 157

Summa Derivat 38 573 0 0 38 573

Summa kreditriskexponering i balansräkningen 20 908 283 -1 118 436 -59 005 19 730 842

Åtaganden    

Beviljade ej utnyttjade krediter 3) 21 063 077 21 063 077

Total kreditriskexponering 41 971 360 -1 118 436 -59 005 40 793 919

Kreditriskexponering brutto och netto för koncernen

 Rating enligt S&P och Moodys. Vid olika ratingbetyg används det lägsta.

1) Posten belåningsbara statsskuldsförbindelser utan rating består av innehav i svensk kommun som saknar rating.  

2) Posten utlåning till kreditinstitut utan rating består av utlåning till ett antal banker. Den största andelen, 125 MSEK är bankkontoplacering 
i den norska sparbanken Sparebank 1 BV som är en börsnoterad bank på Oslo Börs. Vidare bedriver koncernen inlåningssamarbete med 
Avanza Bank, som är en börsnoterad bank på Nasdaq Stockholm, och till följd av detta finns likviditet, 16 MSEK, placerad för att hantera de 
dagliga flöden som uppstår inom inlåningssamarbetet.     

3) Alla beviljade men ej utnyttjade krediter är uppsägningsbara i den utsträckning detta tillåts enligt konsumentkreditlagen.    
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Kreditrisk- 
exponering, 
brutto 2015

Nedskrivningar 
2015

Kreditrisk- 
exponering, 
brutto 2014

Nedskrivningar 
2014

Utlåning till allmänheten, hushållskunder     

Ej förfallna fordringar     

Låg till medel kreditrisk 13 766 530 10 660 144

Högre risk 1) 2 543 334 -119 435 2 050 047 -102 683

Förfallna fordringar   

Fordringar förfallna 60 dgr eller mindre 682 030 -5 579 285 663 -7 334

Fordringar förfallna > 60 dgr - 90 dgr 201 152 -56 511 211 582 -40 255

Fordringar förfallna > 90 dgr 1 984 387 -1 098 180 1 482 861 -922 912

Summa 19 177 433 -1 279 705 14 690 297 -1 073 184

1) varav osäkra 191 380 -119 435 170 391 -102 683

 

Utlåning till allmänheten, företagskunder     

Låg till medel kreditrisk 238 745 227 786

Högre kreditrisk 104 656 -42 954 123 728 -45 252

Summa 343 401 -42 954 351 514 -45 252

     

Summa total utlåning till allmänheten 19 520 834 -1 322 659 15 041 811 -1 118 436

Kreditkvalitet låne- och leasingfordringar

Ovan redovisade uppgifter avviker från tidigare avgivna årsredovisningar till följd av korrigering av fel.

Kreditkvaliteten i ej förfallna lånefordringar till privatpersoner har bedömts utifrån en modell som grundar sig på kredittagarens individuella 
kreditstatus enligt UC. Fordringar förfallna 60 dagar eller mindre har koncernen bedömt vara av medelrisk och fordringar förfallna mer än 60 
dagar har koncernen bedömt vara av högre risk.

Kreditkvaliteten i leasingfordringar och utlåning till allmänheten, företagskunder, har koncernen bedömt utifrån kredittagarens individuella 
betalningsförmåga.

Koncernen följer kontinuerligt upp och rapporterar kreditgivning avseende företagsengagemang enligt särskilda riktlinjer för att säkerställa 
kreditkvaliteten i koncernen. Löpande kreditbevakar koncernen, bland annat i samarbete med etablerade kreditupplysningsföretag, enskilda 
kreditengagemang för att följa upp kunders återbetalningsförmåga.

Försäkringsrisker
Försäkringsrisk är risken för en ändring 
i värde på grund av avvikelse mellan 
faktiska och förväntade försäkrings-
kostnader. Det vill säga risken att 
verkligt utfall avviker från förväntat på 
grund av till exempel högre skade-
frekvens, större medelskada, fler eller 
större storskador eller högre utfall i 
försäkringskostnader än uppskattade 
avsättningar. Försäkringsrisken består 
främst av premie- och reservsättnings-
risk samt katastrofrisk. Försäkringsris-
ken är av koncernen identifierad som 
den enskilt största riskgruppen för 
försäkringsverksamheten.

Premie- och katastrofrisk
Premierisk och katastrofrisk avser 
risken för förlust på grund av felaktig 
prissättning, riskkoncentration, oriktig 
eller otillräcklig teckning av återför-

säkring eller slumpmässig fluktuation i 
skadefrekvens och/eller skadestorlek. 
Koncernens försäkringsrörelse innehåll-
er riskmässigt ett väl balanserat be-
stånd och består i huvudsak av ett stort 
antal försäkringar med små enskilda 
risker. Att en och samma händelse skul-
le innebära skada på ett större antal 
försäkringar bedöms mindre sannolikt 
då försäkringsportföljen är väl diversi-
fierad. Koncentrationsrisk bedöms som 
liten i den totala portföljen eftersom 
koncernens försäkringsbestånd är väl 
diversifierat på både produkter och 
geografi.

Koncernen hanterar och begränsar 
premie- och katastrofrisken genom av 
styrelsen utfärdade policies som bland 
annat reglerar högsta självbehåll samt 
ramverk för premiesättning. Koncernen 
genomför regelbundet en detaljerad 

granskning av premiesättningen och 
lönsamheten i ingångna försäkrings-
upplägg och förändringar av tariffer 
och premienivåer görs kontinuerligt. 
För att ytterligare begränsa premie- 
och katastrofrisken finns tecknad åter-
försäkring i de riskportföljer som löper 
med större riskexponering mot stor- 
och kedjeskador. Återförsäkrare väljs 
med hänsyn till bland annat kompetens 
och ekonomisk ställning och följer de 
policies försäkringsbolagets styrelse 
fastställt. Koncernen går löpande  
igenom hela återförsäkringsprogram-
met för att säkerställa att samtliga 
behövliga risker är täckta. 

Reservsättningsrisker
Reservsättningsrisker avser risken 
för variationer i tidpunkt och belopp 
för skadeutbetalningar. Avsättning-
ar för ej intjänade premier avser att 
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täcka förväntade skadekostnader och 
driftskostnader under återstående 
löptid av gällande försäkringsavtal. De 
försäkringstekniska avsättningarna är 
summan av ej intjänade premier och 
kvardröjande risker, oreglerade skador 
och utjämningsavsättning. Försäkrings-
tekniska avsättningar innehåller alltid 
en viss grad av osäkerhet, eftersom 
avsättningarna inkluderar en uppskatt-
ning. Osäkerheten i de försäkrings-
tekniska avsättningarna är vanligtvis 
större för nya portföljer där fullstän-
dig avvecklingsstatistik ännu inte är 
tillgänglig och för portföljer där skador 
inte slutregleras förrän efter en längre 
tid. För försäkringsverksamhetens del 
innebär detta att reservsättningsrisker-
na är större för de nyare försäkrings-
områdena inom trygghetsförsäkringar 
samt inom resesegmentet.

Koncernen hanterar och begränsar re-
servsättningsrisken genom av styrelsen 
utfärdade policies. De aktuariella anta-
gandena baserar sig på historiska skad-
or och exponeringar som är kända vid 
balansdagen. Modellerna som används 
är väl erkända aktuariella modeller som 
Chain Ladder eller andra Loss Deve-
lopment Factor models och utfallet 
motsvarar en avsättning som täcker de 
förväntade framtida utbetalningarna 
för samtliga inträffade skador, även de 
skador som ännu inte inrapporterats.

Beräkningen av avsättningen för ej 
intjänade premier sker individuellt för 
varje försäkringsavtal. För de försäk-
ringsrisker som har löptid mindre eller 
lika med 12 månader används ett 
linjärt intjäningsmönster (Pro rata). Om 
avsättningen för intjänade premier 
bedöms vara otillräcklig för att täcka 
försäkringsbolagets ansvar för gällande 
försäkringsavtal under deras åter- 
stående avtalstid görs en avsättning 
för kvardröjande risker.

Operativa risker
Operativa risker avser bland annat ris-
ker för förluster till följd av att interna 
processer och rutiner är felaktiga eller 
inte ändamålsenliga, mänskliga fel, fel-
aktiga system eller externa händelser 
inklusive legala risker. 

Operativa risker innefattar:

processrisker, vilket innebär risker 
som uppstår på grund av svagheter i 
processer.

personalrisker, vilka uppstår till exem-
pel vid förändrad bemanning, svaghet-
er i projektledning, företagskultur och 
kommunikation, misstag av anställda 
etcetera.

IT-/systemrisker, vilket innebär risker 
för väsentlig påverkan på verksam-
hetens funktioner till följd av brister i 
IT-system.

externa risker, vilket innebär risker 
som uppstår vid bedrägerier, eller 
händelser som orsakats av externa 
parter, naturkatastrofer eller avsaknad 
av fysisk säkerhet. 

legala risker, avser risken att, exem-
pelvis, avtal ej blir verkställbara (helt 
eller delvis), stämningar, negativa 
utslag eller andra legala processer 
som avbryter eller negativt påverkar 
verksamheten eller förutsättningar för 
kreditinstitut. Legala risker inbegriper 
också compliancerisker, vilka uppstår 
till följd av att lagar, regler, förordning-
ar, avtal, föreskriven praxis och etiska 
standarder ej efterlevs och kan leda till 
nuvarande eller framtida risker i förhål-
lande till resultat och kapital.

övriga risker, såsom risker hänförliga 
till ersättningssystem.

Koncernen hanterar operativa risker 
genom bland annat åtgärder/verktyg 
för identifiering, utvärdering, expertis, 
utbildning, dokumentation, kontroll 
och rapportering av risker. Fokus är 
att reducera de väsentliga riskerna i så 
stor utsträckning som möjligt genom 
kartläggning och dokumentation av 
processer och rutiner. Bland annat har 
koncernen haft stort fokus på att eta-
blera en rutinstyrd organisation med 
policies, riktlinjer och rutiner utforma-
de för att uppnå en hög nivå av intern 
styrning och kontroll. Koncernens  
processer har kartlagts med kontrol-
ler för att säkerställa att identifierade 
risker hanteras och följs upp på ett 
effektivt sätt.  

Koncernen har en process för godkän-
nande av nya eller väsentliga föränd-
ringar i befintliga produkter/tjänster, 
marknader, processer eller andra större 
förändringar i verksamheten. Syftet 
med processen är att koncernen på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt ska 
hantera de risker som kan vara förenli-
ga med införandet av till exempel nya 
eller väsentligt förändrade produkter i 

verksamheten. 

Marknadsrisker
Koncernen är i sin verksamhet expone-
rad för marknadsriskerna ränterisker, 
valutakursrisker och aktiekursrisker 
där riskerna kontrolleras med limiter i 
enlighet med instruktioner. Risken är 
begränsad och det finns inte positioner 
i handelslager.

Ränterisken har huvudsakligen definie-
rats som en kostnadsrisk, det vill säga 
risken för att koncernens räntenetto 
försämras i ett ofördelaktigt ränteläge. 
I syfte att begränsa riskexponeringen 
matchas till stor del räntebindnings-
tider. För att påverka ränterisken kan 
även avtal om ränteswappar ingås.

Verksamheten mäter kontinuerligt 
ränterisken för räntebärande tillgångar 
och skulder genom olika modeller.

Vid beräkning av resultateffekt före 
skatt vid två procentenheters parallell-
förskjutning av avkastningskurvan och 
de framtida kassaflödena diskonterats 
uppgår ränterisken på balansdagen till 
+/- 22 MSEK (40). Känslighetsanalysen 
visar att resultatet hade förändrats 
före skatt om övriga antaganden är 
oförändrade. 

Bankverksamhetens finansiering via 
inlåning från allmänheten har en 
räntebindningstid som i genomsnitt 
understiger tre månader. Juridiskt sett 
är koncernens ränterisk avseende ut-
låning begränsad eftersom merparten 
av räntevillkoren är rörliga. I realiteten 
är det dock, av marknadsmässiga skäl, 
inte lika enkelt att kompensera en rän-
teförändring fullt ut, vilket kan medföra 
en påverkan på räntenettot beroende 
på aktivt ställningstagande. Eventuellt 
höjda kostnadsräntor kan däremot 
snabbt bemötas genom ändring av 
villkoren för nyutlåning. Med hänsyn 
till att kreditomsättningshastigheten 
är relativt hög bedöms ränterisken 
sammantaget vara begränsad. Vidare 
har kredittagarna i segment Payment 
Solutions möjlighet att växla mellan 
olika delbetalningsalternativ under 
kreditens löptid.
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2015-12-31 Mindre än         
1 mån

Mellan             
1-3 mån

Mellan           
3-12 mån

Mer än 1 år Utan ränta Summa

Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden  
hos centralbanker 50 761 50 761

Belåningsbara statsskuldförbindelser 29 980 786 147 36 197 104 401 956 725

Utlåning till kreditinstitut 2 351 285 2 351 285

Utlåning till allmänheten 256 118 17 398 471 87 684 455 902 18 198 175

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper 351 418 598 355 64 466 462 967 1 477 206

Förlagslån 22 106 2 909 25 015

Aktier och andelar 32 903 32 903

Immateriella tillgångar 1 784 003 1 784 003

Materiella tillgångar 37 132 37 132

Övriga tillgångar 652 215 652 215

Summa tillgångar 3 039 562 18 782 973 145 987 627 678 2 969 220 25 565 420

Skulder       

Skulder till kreditinstitut 141 260 141 260

Inlåning från allmänheten 14 099 246 331 817 313 340 1 689 128 16 433 531

Övriga skulder 1 232 658 1 232 658

Försäkringstekniska avsättningar 534 237 534 237

Emitterade värdepapper 1 400 000 382 240 399 100 2 181 340

Efterställda skulder 38 224 38 224

Eget kapital 5 004 170 5 004 170

Summa skulder 15 640 506 752 281 712 440 1 689 128 6 771 065 25 565 420

Räntederivat, rörlig ränta erhålls 612 100 612 100

Räntederivat, fast ränta erläggs 367 260 244 840 612 100

Differens tillgångar och skulder -11 988 844 18 030 692 -933 713 -1 306 290 -3 801 845

Räntebindning
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2014-12-31 Mindre än         
1 mån

Mellan             
1-3 mån

Mellan           
3-12 mån

Mer än 1 år Utan ränta Summa

Tillgångar       

Belåningsbara statsskuldförbindelser 30 100 640 036 135 707 805 843

Utlåning till kreditinstitut 3 695 094 3 695 094

Utlåning till allmänheten 263 622 12 810 882 115 948 732 923 13 923 375

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper 389 796 848 087 21 995 40 606 1 300 484

Förlagslån 26 478 26 478

Aktier och andelar 11 610 11 610

Immateriella tillgångar 680 346 680 346

Materiella tillgångar 28 515 28 515

Fordringar avseende försäkring 140 445 140 445

Övriga tillgångar 402 125 402 125

Summa tillgångar 4 378 612 14 299 005 115 948 917 103 1 303 647 21 014 315

Skulder       

Skulder till kreditinstitut 1 026 1 026

Inlåning från allmänheten 14 889 900 760 413 326 337 15 976 650

Övriga skulder 1 211 992 1 211 992

Försäkringstekniska avsättningar 551 853 551 853

Övriga avsättningar 8 418 8 418

Eget kapital 3 264 376 3 264 376

Summa skulder 14 890 926 0 760 413 326 337 5 036 639 21 014 315

Räntederivat, rörlig ränta erhålls 639 044 639 044

Räntederivat, fast ränta erläggs 639 044 639 044

Differens tillgångar och skulder -9 873 270 14 299 005 -644 465 -48 278 -3 732 992

Räntebindning

Med valutakursrisk avses risken för att 
värdet av koncernens tillgångar och 
skulder, inklusive derivat, kan variera 
på grund av förändringar i valutakurser 
eller andra relevanta riskfaktorer.  

Bankverksamhetens valutakursrisk i 
NOK är av strategisk karaktär. Den 
strategiska valutakursrisken uppstod 
i samband med investering i yA Bank 
AS i Norge. Denna investering i NOK 
är inte valutasäkrad. Investeringen 
redovisas som aktier i dotterföretag i 
moderbolaget och har omräknats från 
NOK till SEK utifrån historisk kurs. I 
koncernen däremot omräknas värdet 
från NOK till SEK baserat på balans- 
dagens kurs.

Resurs Bank AB har SEK som redovis-
nings- och rapporteringsvaluta. Dot-
terbolaget yA Bank AS har NOK som 

Valutarisk
redovisningsvaluta och all utlånings- 
och upplåningsverksamhet i bolaget är 
i NOK. Omvärdering av tillgångar och 
skulder i bankens utländska dotterbo-
lag redovisas via Övrigt total resultat.

Transaktioner i de utländska filialerna 
omräknas till SEK enligt snittkurs under 
vilken period intäkterna och kostnader-
na inträffat. Valutakursvinster/-förluster 
som uppkommer vid reglering av såda-
na transaktioner och vid omräkning av 
tillgångar respektive skulder i utländsk 
valuta till balansdagens kurs, redovisas 
i resultatet. 

Koncernens exponering för resultatpå-
verkande valutakursrisker, det vill säga 
valutakursrisker exklusive exponeringar 
relaterade till investering i utlandsverk-
samhet är begränsad. De valutaexpo-
neringar som uppstår i verksamheten 

hanteras av koncernens treasuryavdel-
ning genom att det samlade värdet av 
tillgångar och skulder, inklusive derivat, 
i en och samma valuta begränsas till 
önskad nivå genom användande av 
valutaderivat. 
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2015-12-31 SEK DKK EUR NOK CHF GBP Övriga Totalt

Tillgångar i utländsk valuta         

Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbanker

50 761 50 761

Belåningsbara skuldförbindelser 
m m

816 126 24 015 34 819 38 645 43 120 956 725

Utlåning till kreditinstitut 1 892 461 2 435 25 402 412 693 1 708 12 780 3 806 2 351 285

Utlåning till allmänheten 8 958 637 2 062 855 1 998 461 5 178 222 18 198 175

Obligationer och andra räntebäran-
de värdepapper

976 494 457 772 42 940 1 477 206

Förlagslån 22 106 2 909 25 015

Aktier och andelar 31 948 955 32 903

Immateriella tillgångar 618 626 753 389 1 164 235 1 784 003

Materiella tillgångar 25 011 1 271 3 580 7 270 37 132

Övriga tillgångar 327 655 14 294 85 096 79 045 5 739 140 325 61 652 215

Summa tillgångar 13 669 064 2 105 623 2 150 656 7 389 598 50 387 196 225 3 867 25 565 420

Skulder i utländsk valuta         

Skulder till kreditinstitut 139 300 1 832 128 141 260

Inlåning från allmänheten 12 992 231 3 441 300 16 433 531

Övriga skulder 848 680 45 618 84 684 214 229 7 725 23 040 7 1 223 983

Försäkringstekniska avsättningar 242 136 10 163 57 354 105 503 37 826 81 180 75 534 237

Övriga avsättningar 1 380 7 295 8 675

Emitterade värdepapper 1 799 100 382 240 2 181 340

Efterställda skulder 38 224 38 224

Summa skulder 16 022 827 57 613 142 166 4 188 791 45 551 104 220 82 20 561 250

Nettotillgångar 2 048 010 2 008 490 3 200 807 4 836 92 005 3 785

Nominella belopp valutaderivat 2 033 955 2 001 479 1 591 147 6 322 95 314

Differens tillgångar och skulder inkl. 
nominella belopp på valutaderivat

14 055 7 011 1 609 660 -1 486 -3 309 3 785

Valutakursförändring +/- 5%  
före skatt 703 351 80 483 -74 -165 189

Valutaexponering

SEK kolumnen har inkluderats för att möjliggöra en avstämning mot koncernen totalt och utgör inga exponeringar.
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2014-12-31 SEK DKK EUR NOK CHF GBP Övriga Totalt

Tillgångar i utländsk valuta         

Belåningsbara skuldförbindelser 
m m

670 137 25 828 36 664 43 943 29 271 805 843

Utlåning till kreditinstitut 3 527 192 48 125 37 081 58 705 4 137 16 805 3 049 3 695 094

Utlåning till allmänheten 8 267 717 2 070 072 2 014 256 1 571 330 13 923 375

Obligationer och andra räntebäran-
de värdepapper

1 231 586 28 292 40 606 1 300 484

Förlagslån 23 393 3 085 26 478

Aktier och andelar 11 610 11 610

Immateriella tillgångar 64 384 456 432 109 708 49 822 680 346

Materiella tillgångar 25 528 1 067 1 763 157 28 515

Övriga tillgångar 246 830 32 694 84 057 91 904 2 794 84 291 542 570

Summa tillgångar 14 068 377 2 634 218 2 286 614 1 844 153 47 537 130 367 3 049 21 014 315

Skulder i utländsk valuta         

Skulder till kreditinstitut 848 178 1 026

Inlåning från allmänheten 15 976 650 15 976 650

Övriga skulder 870 017 65 286 137 968 110 827 27 894 1 211 992

Försäkringstekniska avsättningar 273 410 13 533 62 441 121 740 32 584 48 145 551 853

Övriga avsättningar 971 7 447 8 418

Summa skulder 17 121 048 79 667 200 409 240 192 32 584 76 039 0 17 749 939

Nettotillgångar 2 554 551 2 086 205 1 603 961 14 953 54 328 3 049

Nominella belopp valutaderivat 2 051 351 1 432 083 1 325 016

Differens tillgångar och skulder inkl. 
nominella belopp på valutaderivat

503 200 654 122 278 945 14 953 54 328 3 049

Valutakursförändring +/- 5%  
före skatt 25 160 32 706 13 947 748 2 716 152

Valutaexponering

SEK kolumnen har inkluderats för att möjliggöra en avstämning mot koncernen totalt och utgör inga exponeringar.
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Finansiering
Under året har koncernen arbetat aktivt 
med att diversifiera finansieringen 
genom att etablera nya finansierings-
former. Genom att ha tillgång till flera 
finansieringskällor möjliggörs att kunna 
använda den finansieringskälla som är 
mest lämplig vid var tid. Valutaderivat 
används för att hantera valutarisken 
som uppstår vid utlåning i andra valutor 
än där finansiering finns. Derivaten om-
fattas och regleras av ISDA- och CSA- 
avtal som finns med flera motparter.

Koncernens största finansieringsform 
är fortsatt inlåning från allmänheten. 
Den största delen av inlåningen är i 
Sverige men genom förvärvet av yA 
Bank erbjuds även inlåning i Norge. 
Inlåningen analyseras regelbundet och 
dess totala storlek uppgår till 16 434 
MSEK (15 977), i Sverige 12 992 MSEK 
och i Norge motsvarande 3 442 MSEK. 
Kvoten utlåning till allmänheten i för-
hållande till inlåning från allmänheten  
uppgår för den konsoliderade situatio-
nen till 111 procent (87) . 

Inlåningsprodukterna är anslutna till 
insättningsgarantin. Syftet med insätt-
ningsgarantin är att stärka skyddet för 
allmänhetens insättningar och bidra till 
stabilitet i det finansiella systemet. Den 
statliga insättningsgarantin uppgår i 
Sverige till 100 000 EUR per person 
och institut, beloppet räknas om till 
SEK. I Norge uppgår den statliga 
insättningsgarantin till 2 000 000 NOK. 
Huvuddelen av inlåning från allmän-
heten omfattas av statlig insättnings-
garanti.

Under året har Resurs Bank upprättat 
ett grundprospekt för att emittera 
obligationer som registrerades och 
godkändes av Finansinspektionen den 
9 mars 2015 och som är offentliggjort 
på Resurs Banks hemsida. Programmet 
är om 3 miljarder kronor och noterat 
på Nasdaq Stockholm. Inom program-
met har det emitterats 400 MSEK av 
seniora icke säkerställda obligationer 
(MTN). Inom yA Bank har det emitte-
rats 400 MNOK av seniora icke säker-
ställda obligationer.

Resurs Bank har vidare genomfört sin 
första värdepapperisering av låneford-
ringar, en form av strukturerad finan-
siering som även kallas Asset Backed 
Securities (ABS). I en initial transaktion 
den 12 juni 2015 överläts lånefordring-
ar uppgående till ett bokfört värde om 
cirka 1,8 miljarder kronor till Resurs 
Banks helägda dotterbolag Resurs 
Consumer Loans 1 Limited. Resurs 

Consumer Loans förvärv av låneford-
ringarna finansieras av ett internatio-
nellt finansiellt institut. Resurs Bank 
har under en period om 18 månader 
(revolverande period) rätt att fort-
sätta att sälja vissa lånefordringar till 
Resurs Consumer Loans. Resurs Bank 
och Resurs Consumer Loans har ställt 
säkerhet över de tillgångar som ingår i 
värdepapperiseringen. På balansdagen 
uppgår den externa finansieringen till 
1,4 miljarder kronor inom ABS-finansie-
ringen. 

De nya refinansieringskällorna är ett 
led i koncernens strategi att diversi-
fiera finansieringen och få tillgång till 
fler finansieringskällor, vilket minskar 
finansieringsrisken och möjliggör att 
koncernen uppnår en mer optimerad 
finansieringsmix över tid. 

Från och med den 1 januari 2018 
förväntas det långfristiga finansie-
ringsmåttet Net Stable Funding Ratio 
(NSFR), som mäter balansen mellan 
långfristiga tillgångar och skulder, att 
börja gälla i enlighet med CRR och 
CRD IV.

Likvidtetsrisker
Likviditetsrisk innefattar risken för att 
koncernen inte ska kunna infria sina 
betalningsförpliktelser vid förfallotid-
punkten utan att kostnaden för att 
erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. 
Koncernens likviditetsrisk hanteras i 
instruktioner med bland annat limiter, 
ansvar, uppföljning och beredskaps-
plan. Beredskapsplanen innehåller 
bland annat riskindikatorer och hand-
lingsplaner. Kontroll och granskning 
av koncernens likviditetsrisker sker av 
oberoende funktioner.

Det ska alltid finnas likvida medel som 
direkt kan användas för att hantera de 
dagliga likvidflödena som uppstår i 
verksamheten. Det ska även finnas en 
beredskap för ojämna likviditetsflöden 
som kan hanteras genom att likviditet 
snabbt kan omfördelas, utnyttjande av 
checkkredit sker eller avyttring av pla-
ceringar. Det ska finnas en beredskap 
att snabbt stärka likviditeten genom 
olika handlingar. 

Koncernen ska ha en stabil balansräk-
ning, hålla en adekvat likviditetsreserv 
samt ha tillgång till outnyttjade likvidi-
tetsutrymmen ifall ojämna eller ovänta-
de likviditetsflöden skulle uppstå. 

Bankverksamheten karakteriseras av  
finansiering som huvudsakligen består 
av ett långsiktigt sparande samt ABS 
och MTN obligationer. Utlåningsverk-

samheten består till betydande del av 
kort utlåning (credit cards och retail 
finance). Detta är en stor skillnad mot 
den generella bankverksamheten i 
Norden som historiskt byggt på kortare 
finansiering än utlåning (till exempel 
bolån) som skapar ett negativt kassa-
flöde. Då verksamheten för koncernen 
i grunden har ett positivt kassaflöde 
är den strukturella likviditetsrisken 
begränsad. 

Hanteringen och kontrollen av likvidi-
tetsrisker är centraliserad i bankverk-
samheten respektive försäkringsverk-
samheten. Funktionerna ser löpande 
över koncernens likviditet och gör 
analyser och prognoser av likviditet och 
dess risker. Under året har funktionerna 
månatligen rapporterat till en kommit-
té och utdrag av den rapporteringen 
sker även till styrelsen. Funktionen har 
limiter och styrdokument som styrelsen 
beslutat om samt att kommittén har 
möjlighet att fastställa krav som ska 
efterföljas. Placeringar ska vara av god 
kredit- och likviditetskvalitet. 

Inom bankverksamheten tas finansie-
rings- och likviditetsplan fram när behov 
finns, dock minst årligen. Stresstester 
utförs regelbundet för att säkerstäl-
la att det finns likviditetsberedskap 
under förutsättningar som avviker från 
normala förhållanden. Ett återkomman-
de stresstest är väsentliga utflöden i 
inlåningen från allmänheten. Genomför-
ande av stressade scenarion där olika 
händelser kombineras sker återkom-
mande, exempel på händelser som 
kombineras är störningar på  
kapitalmarknaden samt försämrad  
återbetalningsbeteende från kunder.

Det är centralt att de likvida tillgångar-
na är av god kvalité för att bland annat 
att ur ett myndighetsperspektiv klara 
de kvantitativa krav på likviditetstäck-
ningsgrad i form av Liquidity Coverage 
Ratio (LCR) som vid var tid finns. Mått-
tet visar hur bankens högkvalitativa till-
gångar står i relation till nettoutflödet 
under en stressad trettiodagarsperiod. 
Måttet uppgår för den konsoliderade 
situationen till 142 procent (125). Det 
finns ett kvantitativt myndighetskrav 
att måttet inte får understiga 70 pro-
cent. Kravet från myndigheter kommer 
årligen successivt höjas till 100 procent 
som avses vara det långsiktiga myndig-
hetskravet. Nivån 100 procent motsva-
rar att det finns högkvalitativa tillgångar 
som klarar en stressad period om trettio 
dagar.
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2015-12-31 Betalbar på 
anfordran

Upp till 3 
mån

3–12 mån 1–5 år över 5 år Utan löptid Summa

Finansiella tillgångar       

Kassa och tillgodohavande hos  
centralbanker

50 761 50 761

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 57 674 74 123 781 908 50 000 963 705

Utlåning till kreditinstitut 2 187 646 36 860 90 000 36 779 2 351 285

Utlåning till allmänheten 18 198 175 18 198 175

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper

408 994 69 438 559 843 15 585 462 966 1 516 826

Förlagslån 23 063 3 468 26 531

Aktier och andelar 32 903 32 903

Övriga finansiella tillgångar 203 341 8 852 212 193

Summa 2 238 407 18 905 044 265 476 1 381 998 65 585 495 869 23 352 379

Finansiella skulder       

Skulder till kreditinstitut 128 986 12 274 141 260

Inlåning från allmänheten 1) 14 099 246 332 567 314 986 1 715 719 16 462 518

Emitterade värdepapper 5 690 19 976 2 210 746 2 236 412

Efterställda skulder 469 1 408 7 507 43 854 53 238

Övriga finansiella skulder 630 340 44 482 28 362 102 703 286

Summa 14 228 232 969 066 393 126 3 962 334 43 956 0 19 596 714

Derivat, erhålls 3 495 721 2 217 124 5 712 845

Derivat, erläggs 3 369 375 2 179 672 5 549 047

Differens per tidsintervall -11 989 825 18 062 324 -90 198 -2 580 336 21 629 495 869 3 919 463

Likviditetsexponering, odiskonterade kassaflöden

Kassaflödet för värdepapper är beräknat utifrån den kupongränta som var satt för respektive värdepapper vid tidpunkten 2015-12-31.

Räntor hänförliga till Inlåning från allmänheten med rörlig ränta och Utlåning till allmänheten har inte beaktats i tabellerna ovan.  

1) Räntor hänförliga till Inlåning från allmänheten med fast ränta kapitaliseras årligen men antas i modellen utbetalas i sin helhet vid löptidens slut.  
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2014-12-31 Betalbar på 
anfordran

Upp till 3 
mån

3-12 mån 1-5 år över 5 år Summa

Finansiella tillgångar       

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 12 519 32 251 939 140 50 505 1 034 415

Utlåning till kreditinstitut 3 695 094 3 695 094

Utlåning till allmänheten 13 923 375 13 923 375

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 44 893 160 746 1 101 526 28 962 1 336 127

Förlagslån 1 121 24 413 3 222 28 756

Aktier och andelar 11 610 11 610

Övriga finansiella tillgångar 204 485 204 485

Summa 3 695 094 14 196 882 194 118 2 065 079 82 689 20 233 862

Finansiella skulder       

Skulder till kreditinstitut 1 026 1 026

Inlåning från allmänheten 1) 14 422 226 468 634 770 868 336 049 15 997 777

Övriga finansiella skulder 454 134 120 264 574 398

Summa 14 423 252 922 768 891 132 336 049 0 16 573 201

Derivat, erhålls 4 099 654 656 310 4 755 964

Derivat, erläggs 4 151 663 656 787 4 808 450

Differens per tidsintervall -10 728 158 13 222 105 -697 491 1 729 030 82 689 3 608 175

Likviditetsexponering, odiskonterade kassaflöden

Kassaflödet för värdepapper är beräknat utifrån den kupongränta som var satt för respektive värdepapper vid tidpunkten 2014-12-31. 

Räntor hänförliga till Inlåning från allmänheten med rörlig ränta och Utlåning till allmänheten har inte beaktats i tabellerna ovan. 

1) Räntor hänförliga till Inlåning från allmänheten med fast ränta kapitaliseras årligen men antas i modellen utbetalas i sin helhet vid löptidens slut.

Likviditet och likviditetsreserv
Den största likviditetsrisken bedöms 
uppstå i fall många inlåningskunder 
samtidigt väljer att ta ut sina inlå-
ningsmedel. För Resurs Bank finns det 
en intern modell som ställer minimikrav 
på likviditetsreservens storlek, som 
beräknas utifrån inlåningens storlek, 
andel som omfattas av insättnings-
garanti samt relationen till insättarna. 
Modellen beaktar även framtida förfall 
av emitterade värdepapper. Styrelsen 
har även fastställt att likviditetsreser-
ven aldrig får understiga 1 000 MSEK. 
Utöver likviditetsreserven ska det 
finnas en intradagslikviditet på minst 
4 procent av inlåningen från allmän-
heten, minimum 600 MSEK. Det finns 
även andra likviditetskrav som styr och 
kontrollerar verksamheten. 

Likviditetsreserven uppgår till 1 631 
MSEK (1 594) i enlighet med Finansin-
spektionens föreskrifter om hantering 
av likviditetsrisker, FFFS 2010:7 inklusi-
ve alla tillämpliga ändringsföreskrifter, 
för den konsoliderade situationen. Det 
innebär att tillgångarna är avskilda, 
icke ianspråktagna och högkvalitativa. 

Förutom likviditetsreserven har den 
konsoliderade situationen även andra 
likvida tillgångar som huvudsakligen 
består av tillgodohavanden hos andra 
banker samt placeringar i räntebäran-
de värdepapper. Dessa tillgångar är av 
god kreditkvalitet, och uppgår till  
2 666 MSEK (3 583) för den konsolide-
rade situationen. Total likviditet uppgår 
därmed till 4 155 MSEK (5 177), vilket 
motsvarar 26 procent av inlåning från 

allmänheten. Utöver detta finns det 
även outnyttjade checkkrediter som 
motsvarar 536 MSEK, fördelat på 50 
MNOK via yA Bank och 488 MSEK via 
Resurs Bank.   

Vid bedömning av de likvida tillgång-
arna i samband med rapportering av 
LCR sker nedanstående bedömning 
av de likvida tillgångarnas kvalitet före 
värderingsavdrag.

Samtliga värderingar av räntebärande 
värdepapper i ovanstående tabeller 
har gjorts till marknadsvärde som  
beaktar upplupen ränta. 
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2015-12-31 2014-12-31

Likviditetsreserv enligt definition i FFFS 2010:7   

Värdepapper emitterade av stater 71 471 78 007

Värdepapper emitterade av kommuner 696 441 534 799

Utlåning till kreditinstitut 100 000 66 692

Obligationer och andra räntebärande papper 762 714 914 851

Summa likviditetsreserv enligt definition i FFFS 2010:7 1 630 626 1 594 349

Övrig likviditetsportfölj   

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 50 761

Utlåning till kreditinstitut 2 195 048 3 528 483

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 420 026 54 338

Summa övrig likviditetsportfölj 2 665 835 3 582 821

Avgår skulder till kreditinstitut -141 260 -1 026

Summa total likviditetsreserv 4 155 201 5 176 144

Andra likviditetsskapande åtgärder

Outnyttjade kreditfaciliteter 535 506 500 000

Likviditetsreserv - konsoliderad situation

2015-12-31 2014-12-31

Likvida tillgångar, nivå 1 1 133 390 813 276

Likvida tillgångar, nivå 2 125 960 301 819

Summa likvida tillgångar 1 259 350 1 115 095

LCR-mått 142 % 125 %

Liquidity Caverage Ratio (LCR) - Likvida tillgångar

Kapitalkravsregler
Kapitalkrav beräknas i enlighet med 
Europaparlamentets och Rådets förord-
ning 575/2013 EU (CRR), samt direk-
tivet 2013/36 EU (CRD IV). Direktivet 
införlivades via lagen (2014:966) om 
kapitalbuffertar och Finansinspektio-
nens föreskrift (2014:12) om tillsynskrav 
och kapitalbuffertar. Beräkning av kapi-
talkravet nedan ska bestå av lagstadgat 
minimikapitalkrav för kreditrisk, kredit-
värdighetsjusteringsrisk, marknadsrisker 
och operativ risk. Från och med den  
1 juli 2015 infördes ett kontracykliskt 
buffertkrav om 1 procent som avser 
norska exponeringar. För svenska 
exponeringar trädde motsvarande 
buffertkrav i kraft om 1 procent per 
13 september 2015, vilket kommer att 
höjas till 1,5 procent per 27 juni 2016.  

K4 Kapitaltäckningsanalys
En systemriskbuffert om 3 procent  
ingår i kapitalkravet  för det norska 
dotterbolaget på individuell nivå, 
den ingår dock ej i det kombinerade 
buffertkravet för den konsoliderade 
situationen.

Enligt styrelsens riktlinjer ska banken 
och den konsoliderade situationen ha 
en kapitalbas som med marginal täcker 
dels de föreskrivna minimikapitalkraven 
och dels det kapitalkrav som beräknats 
för övriga identifierade risker i verk-
samheten i enlighet med den interna 
kapitalutvärdringspolicyn (IKU).

Den löpande genomgången av intern 
kapitalutvärdering är en integrerad del 
av koncernens riskhanteringsarbete. 
Den sammantagna kapitalutvärderings-
processen utförs och uppdateras vid 

behov, dock minst en gång i kvartalet. 
Information om koncernens riskhante-
ring redogörs i not K3 Riskhantering. 

Beskrivning av konsoliderad situation
Den regleringsmässiga konsolidering-
en (konsoliderad situation) består av 
Resurs Bank AB koncernen (exklusive 
MetaTech AS) och dess moderbolag 
Resurs Holding AB.

Den formella inrapporteringen som har 
skett till Finansinspektion, för samtliga 
perioder, omfattar den konsoliderade 
situationen. Detta förfarande utreds 
för närvarande för historiska perioder, 
eftersom det yttersta moderbolaget 
var Cidron FI S.à r.l. fram till dess att 
det likviderades under 2015. Resurs 
Holding AB är numera det yttersta 
moderföretaget utifrån ett kapital-

Vid bedömning av de likvida tillgångarna i samband med rapportering av LCR görs, enligt Europeiska kommissionens
delegerade förordning (EU) 575/2013, nedanstående bedömning av de likvida tillgångarnas kvalitet före värderingsavdrag.

Nivå 1 består av tillgångar av högsta kvalitet, nivå 2 består av tillgångar med mycket hög kvalitet.
I redogörelsen för likviditeten beskrivs genomgående den konsoliderade situationen och inte koncernen. Den konsoliderade situationen inklu-
derar moderbolaget och Resurs Bank-koncernen.
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täckningsperspektiv. I nedanstående 
tabeller har koncernen redogjort för 
kapitaltäckningen per 31 december 
2014 dels utifrån Resurs Holding ABs 
perspektiv, vilket anses mest relevant 
då det återspeglar nuvarande situation 
och dels utifrån i Cidron FI S.à r.l.s 
perspektiv.  

Kapitalbas
Kapitalbas är summan av primärkapital 
och supplementärt kapital. Från kapi-
talbasen görs vissa avdrag. Avdragen 
görs från kärnprimärkapitalet. 

Primärkapital
Primärkapitalet utgörs av kärnpri-
märkapital och övrigt primärkapital. 
Kärnprimärkapitalet utgörs till största 
delen av aktiekapital, inbetalt kapital, 
upparbetade vinstmedel samt övriga 

reserver för banken och i de bolag som 
ingår i den konsoliderade situationen. 
Årets resultat får endast medräknas 
efter godkännande från Finansinspek-
tionen och efter avdrag för föreslagen 
utdelning. 

Supplementärt kapital
Supplementärt kapital utgörs av 
förlagslån som kan vara daterade eller 
eviga. Supplementärt kapital måste 
vara efterställt bankens inlåning från 
kunder och skulder till oprioriterade 
fordringsägare. I händelse av fallis-
semang eller konkurs ska förlagslån 
återbetalas efter övriga skulder, men 
före skulden till aktieägarna. 

Kapitalkrav
Banken och den konsoliderade 
situationen beräknar kapitalkrav för 

kreditrisk, kreditvärdighetsjusterings-
risk, marknadsrisker och operativ 
risk. Kreditrisk och kreditvärdighets-
justeringsrisk (CVA) beräknas enligt 
schablonmetoden. I schablonmetod 
för kreditrisk riskviktar banken och 
den konsoliderade situationen sina 
tillgångsposter i 17 olika exponerings-
klasser. I varje exponeringsklass kan 
det förekomma olika riskvikter. Det 
totala riskvägda exponeringsbeloppet 
multipliceras med 8 procent för att få 
fram minimikapitalkravet för kreditrisk. 
Kapitalkravet för operativ risk beräknas 
enligt basmetoden. Enligt basmetoden 
utgör kapitalkravet för operativa risker 
15 procent av intäktsindikatorn, det vill 
säga de senaste tre årens genomsnitt- 
liga rörelseintäkter.

Kapitalbas

2015-12-31 2014-12-31

Primärt kapital

Kärnprimärt kapital

Eget kapital 3 917 271 2 409 448

Årets resultat 571 062 390 507

Avgår:

Beräknad utdelning 1) -28 171

Aktier i dotterbolag -1 100

Immateriella tillgångar -1 744 585 -667 317

Uppskjuten skattefordran -8 484 -34 476

Ytterligare värdejusteringar -2 114 -1 617

Totalt kärnprimärt kapital 2 733 150 2 067 274

Supplementärt kapital

Tidsbundna förlagslån 238 224 200 000

Totalt supplementärt kapital 238 224 200 000

Total kapitalbas 2 971 374 2 267 274

Konsoliderad situation Resurs Holding samt Resurs Bank AB med dotterbolag (ej Meta Tech AS)

1) Schablonberäknad utdelning enligt kommissionens (EU) delegerade förordning 241/2014. 
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2015-12-31 2014-12-31
Riskvägt  expo-

neringsbelopp
Kapitalkrav Riskvägt expo- 

neringsbelopp
Kapitalkrav

Kreditrisker

Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker

Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan  
och myndigheter

Exponeringar mot offentliga organ

Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker

Exponeringar mot internationella organisationer

Exponeringar mot institut 79 143 6 331 3 834 307

Exponeringar mot företag 268 657 21 493 506 685 40 535

Exponeringar mot hushåll 12 576 412 1 006 113 9 537 627 763 010

Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter

Fallerande exponeringar 1 236 739 98 939 791 531 63 323

Exponeringar som är förenade med särskilt hög risk

Exponeringar i form av säkerställda obligationer 76 149 6 092 91 318 7 305

Poster som avser positioner i värdepapperisering

Exponeringar mot institut och företag med ett kortfristigt 

kreditbetyg

376 030 30 082 726 955 58 156

Exponeringar i form av andelar eller aktier i företag  
för kollektiva investeringar (fond) 92 664 7 413

Aktieexponeringar 91 445 7 316 79 000 6 320

Övriga poster 304 720 24 378 202 391 16 191

Summa kreditrisker 15 101 959 1 208 157 11 939 341 955 147

Kreditvärdighetsjusteringsrisk 10 850 868 385 31

Marknadsrisk

Valutarisker 1 447 452 115 796

Operativ risk 4 375 273 350 022 3 467 000 277 360

Totalt 20 935 534 1 674 843 15 406 726 1 232 538

Förutom risker som beaktas ovan i Pelare 1 avsätter den konsoliderade situationen per den 31 december 2015  0,7 procent 
av sina riskvägda tillgångar för kraven inom pelare 2.

Kapitalkrav

2015-12-31 2014-12-31

Kärnprimärkapitalrelation, % 13,1 13,4

Primärkapitalrelation, % 13,1 13,4

Total kapitalrelation, % 14,2 14,7

Totalt kärnprimärkapitalkrav inkl buffertkrav, % 7,8 7,0

 - varav krav på kapitalkonserveringsbuffert, % 2,5 2,5

 - varav krav på kontracyklisk buffert, % 0,8

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert, % 6,2 6,7

Kapitalrelation och kapitalbuffertar

Resurs Bank har en ännu ej behandlad ansökan innestående hos Finansinspektionen om att få undanta kapitalkravsberäk-
ning i konsoliderad situation för valutarisk  i NOK på goodwill, som uppkom i samband med förvärvet av yA Bank.
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2014-12-31

Primärt kapital

Kärnprimärt kapital

Eget kapital 2 717 351

Årets resultat 357 380

Avgår:

Beräknad utdelning 1) -28 171

Aktier i dotterbolag -1 100

Immateriella tillgångar -987 899

Uppskjuten skattefordran

Ytterligare värdejusteringar -1 617

Minoritet -314 883

Aktier i försäkringsbolag -334 813

Preferensaktier -423

Överkursfond preferensaktier -1 274 062

Kassaflödessäkringar, netto efter skatt

Eget kapital instrument -5 600

Totalt kärnprimärt kapital 126 163

Supplementärt kapital

Tidsbundna förlagslån 200 000

Preferensaktier 423

Överkursfond preferensaktier 1 274 062

Eget kapital-instrument 5 600

Totalt supplementärt kapital 1 480 085

Total kapitalbas 1 606 248

Kapitalbas

1) Schablonberäknad utdelning enligt kommissionens (EU) delegerade förordning 241/2014. 
 

Cidron FI S.á r.l., Resurs Holding AB samt Resurs Bank AB med dotterbolag  
per 31 december 2014 (preferensaktier inräknas inte i kärnprimärkapitalet)
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2014-12-31

Riskvägt  
exponerings- 

belopp

Kapitalkrav

Kreditrisker

Exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker

Exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan  
och myndigheter

Exponeringar mot offentliga organ

Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker

Exponeringar mot internationella organisationer

Exponeringar mot institut 3 834 307

Exponeringar mot företag 506 685 40 535

Exponeringar mot hushåll 9 537 627 763 010

Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter

Fallerande exponeringar 791 531 63 322

Exponeringar som är förenade med särskilt hög risk

Exponeringar i form av säkerställda obligationer 91 318 7 305

Poster som avser positioner i värdepapperisering

Exponeringar mot institut och företag med ett kortfristigt kreditbetyg 726 955 58 156

Exponeringar i form av andelar eller aktier i företag för  
kollektiva investeringar (fond)

Aktieexponeringar 79 000 6 320

Övriga poster 403 391 32 271

Summa kreditrisker 12 140 341 971 227

Kreditvärdighetsjusteringsrisk 385 31

Marknadsrisk

Valutarisker

Operativ risk 3 467 000 277 360

Totalt 15 607 726 1 248 618

Kapitalkrav

2014-12-31

Kärnprimärkapitalrelation, % 0,8

Primärkapitalrelation, % 0,8

Total kapitalrelation, % 10,3

Totalt kärnprimärkapitalkrav inkl buffertkrav, % 7,0

 - varav krav på kapitalkonserveringsbuffert, % 2,5

 - varav krav på kontracyklisk buffert, %

Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert, %

Kapitalrelation och kapitalbuffertar



RESURS HOLDING I SIFFROR 2015     43

Koncernens VD är koncernens högste verkställande beslutsfattare. Företagsledningen har fastställt segmenten baserat på den 
information som behandlas av VD och som används som underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat. Koncernens 
VD bedömer resultatet för Payment Solutions, Consumer Loans och Insurance. 

Koncernens VD utvärderar segmentens utveckling baserat på rörelseintäkterna med avdrag för kreditförluster, netto. Avseen-
de segmentet Insurance görs utvärderingen ned till rörelseresultatet då detta ingår i segmentets ansvar. Segmentredovisning-
en bygger på samma princip som koncernredovisningen.

K5 Segmentredovisning

2015 Payment  
Solutions

Consumer 
Loans

Insurance Koncern- 
justeringar

Summa  
koncern

Ränteintäkter 866 319 1 114 249 21 312 -7 194 1 994 686

Räntekostnader -112 379 -107 410 -12 7 194 -212 607

Provisionsintäkter 271 178 66 158 -105 488 231 848

Provisionskostnader, bankrörelsen -38 765 -20 -38 785

Premieintäkter, netto 1 168 646 -1 629 1 167 017

Försäkringsersättningar, netto -505 002 -505 002

Provisionskostnader, försäkringsrörelsen -524 539 104 756 -419 783

Nettoresultat av finansiella transaktioner -14 925 -12 226 -7 941 -35 092

Resultat från andelar i koncernföretag -66 -60 -14 -140

Övriga rörelseintäkter 150 392 38 844 -309 188 927

Summa rörelseintäkter 1 121 754 1 099 535 152 141 -2 361 2 371 069

varav internt 48 332 49 962 -95 933 -2 361 0

Kreditförluster, netto -138 203 -236 660 -374 863

Summa rörelseintäkter med avdrag  
för kreditförluster

983 551 862 875 152 141 -2 361 1 996 206

Kostnader exkl kreditförluster 1) -91 158

Rörelseresultat Insurance 2) 60 983

2014 Payment  
Solutions

Consumer 
Loans

Insurance Koncern- 
justeringar

Summa  
koncern

Ränteintäkter 792 327 874 658 25 535 -8 472 1 684 048

Räntekostnader -219 498 -123 961 -5 8 472 -334 992

Provisionsintäkter 293 137 46 232 32 -70 598 268 803

Provisionskostnader, bankrörelsen -34 585 -17 -34 602

Premieintäkter, netto 990 854 -1 774 989 080

Försäkringsersättningar, netto -408 741 -408 741

Provisionskostnader, försäkringsrörelsen -470 045 70 598 -399 447

Nettoresultat av finansiella transaktioner 959 1 312 4 325 6 596

Övriga rörelseintäkter 150 695 23 516 32 170 -10 611 195 770

Summa rörelseintäkter 983 035 821 740 174 125 -12 385 1 966 515

varav internt 52 133 19 708 -59 456 -12 385 0

Kreditförluster, netto -171 048 -179 651 -350 699

Summa rörelseintäkter med avdrag  
för kreditförluster

811 987 642 089 174 125 -12 385 1 615 816

Kostnader exkl kreditförluster 1) -75 570

Rörelseresultat Insurance 2) 98 555
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2015 2014

Enligt segmentsredovisning

Kostnader exkl kreditförluster avseende segmentet Insurance -91 158 -75 570

Tillkommer ej nedbrutet per segment

Kostnader exkl kreditförluster avseende bankverksamhet -1 066 829 -923 327

Summa -1 157 987 -998 897

Enligt resultaträkning

Allmänna administrationskostnader -989 505 -837 307

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -16 496 -13 820

Övriga rörelsekostnader -151 986 -147 770

Summa -1 157 987 -998 897

1)Avstämning av summa kostnader före kreditförluster mot resultaträkning 

2)Avstämning av rörelseresultat mot resultaträkning

2015 2014

Enligt segmentsredovisning:

Rörelseresultat Insurance 60 983 98 555

Tillkommer ej nedbrutet per segment:

Rörelseresultat avseende bankverksamhet 777 236 518 364

Summa 838 219 616 919

Enligt resultaträkning:

Rörelseresultat 838 219 616 919

Summa 838 219 616 919

Utlåning till allmänheten Payment  
Solutions

Consumer 
Loans

Insurance Summa  
koncernen

2014-12-31 7 269 674 6 653 701 13 923 375

2015-12-31 7 904 650 10 293 525 18 198 175

Tillgångar
Tillgångar som följs upp av koncernens VD, avser utlåning till allmänheten.  

2015 Sverige 2) Danmark Norge Finland Schweiz Totalt 

Bruttointäkter 1) 2 354 468 409 079 376 366 386 142 21 191 3 547 246

Resultat före skatt 463 818 84 740 93 581 210 563 -14 483 838 219

Skatt på årets resultat -117 858 -19 992 -36 814 -41 571 225 -216 010

K6 Intäkternas geografiska fördelning och annan information per land 

2014 Sverige 2) Danmark Norge Finland Schweiz Totalt 

Bruttointäkter 1) 2 383 887 213 332 235 731 282 998 28 349 3 144 297

Resultat före skatt 376 358 42 116 51 870 147 852 -1 277 616 919

Skatt på årets resultat -88 108 -10 315 -15 918 -34 877 -52 -149 270

1) I bruttointäkter ingår ränteintäkter, provisionsintäkter, nettoresultat av finansiella transaktioner, premieintäkter netto, resultat från andelar  
i koncernföretag samt övriga rörelseintäkter.  

2) I bruttointäkterna Sverige ingår även gränsöverskridande verksamhet i försäkringsverksamheten med 26 781 TSEK (21 294) Danmark, 
116 226 TSEK (117 182) Norge, 53 047 TSEK (28 814) Finland, 424 372 TSEK (211 287) Storbritannien och 30 257 TSEK (18 931) övriga länder.  
För 2014 ingår den gränsöverskridande verksamheten i Resurs Bank AB Danmark med 71 460 TSEK.

Filialer: Resurs Bank Danmark CVR nr 36 04 10 21, Resurs Bank Norge Org.nr 984150865, Resurs Bank Finland Y-tunnus 2110471-4,  
Solid Försäkringsaktiebolag, Swiss Branch CH-170 9 000 698-8. 

Koncernen har ingen kund som omfattar mer än 10 procent eller mer av de totala intäkterna.
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2015 2014

Ränteintäkter   

Utlåning till kreditinstitut 1 480 14 182

Utlåning till allmänheten, netto 1) 1 976 916 1 640 500

Räntebärande värdepapper 16 290 29 366

Summa ränteintäkter, netto 1 994 686 1 684 048

Varav ränteintäkt från finansiella poster 

ej värderade till verkligt värde 1 978 396 1 654 682

   

Räntekostnader   

Skulder till kreditinstitut -8 174 -8 384

In- och upplåning från allmänheten -182 987 -326 586

Emitterade värdepapper -22 771

Övriga skulder 1 325 -22

Summa räntekostnader, netto -212 607 -334 992

Varav kostnad för insättningsgaranti och stabilitetsavgift -22 965 -19 117

Varav räntekostnad från finansiella poster 

ej värderade till verkligt värde -212 607 -334 992

   
1) I beloppet ingår ränteintäkter på nedskrivna fordringar med: 170 271 55 774

K7 Räntenetto

2015 2014

Provisionsintäkter

Utlåningsprovisioner 87 197 87 204

Provisioner kreditkort 88 342 110 693

Ersättning förmedlad försäkring 21 104 31 256

Övriga provisioner 35 205 39 650

Summa provisionsintäkter 231 848 268 803

Provisionskostnader

Utlåningsprovisioner -10 -52

Kortprovisioner -38 775 -34 550

Summa provisionskostnader -38 785 -34 602

K8 Provisioner - bankrörelsen

Inga provisionsintäkter eller provisionskostnader härrör från balansposter värderade till verligt värde.

2015 2014

Premieintäkter, netto

Premieintäkter 1 159 861 965 931

Premier för avgiven återförsäkring -71 248 -51 163

Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 66 838 75 330

Återförsäkrarens andel av förändring i avsättning för ej intjände  
premier och kvardröjande risker

11 566 -1 018

Summa premieintäkter, netto 1 167 017 989 080

K9 Premieintäkter, netto
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2015 Brutto Avg ÅF Netto

Utbetalda skadersättningar -435 798 12 364 -423 434

Förändring i avsättning för inträffade och rapporterade skador -44 428 7 573 -36 855

Förändring i avsättning för inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) -18 759 -18 759

Driftskostnader för skadereglering -26 505 551 -25 954

Summa försäkringskostnader netto -525 490 20 488 -505 002

K10 Försäkringsersättningar, netto

2014 Brutto Avg ÅF Netto

Utbetalda skadersättningar -425 553 20 498 -405 055

Förändring i avsättning för inträffade och rapporterade skador 2 034 9 260 11 294

Förändring i avsättning för inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) -3 104 1 717 -1 387

Driftskostnader för skadereglering -14 240 647 -13 593

Summa försäkringskostnader netto -440 863 32 122 -408 741

2015 2014

Utdelning 723 507

Nettoresultat av aktier och andelar 607 1 162

Nettoresultat av obligationer och andra räntebärande värdepapper -18 601 2 591

Derivat 304 590 -186 140

Valutakursdifferenser -322 411 188 476

Summa nettoresultat av finansiella transaktioner -35 092 6 596

Nettovinst/nettoförlust per värderingskategori

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet via identifiering -9 740 2 561

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet via handel 297 059 -184 441

Lånefordringar och kundfordringar -322 411 188 476

Summa -35 092 6 596

K11 Nettoresultat av finansiella transaktioner

Nettovinst och nettoförlust avser realiserade och orealiserade värdeförändringar.

2015 2015 2014

Övriga intäkter, utlåning till allmänhet 143 910 142 221

Tekniska intäkter 1) 30 969

Övriga rörelseintäkter 45 017 22 580

Summa rörelseintäkter 188 927 195 770

K12 Övriga rörelseintäkter

1) Övriga tekniska intäkter härrör i huvudsak till effekter från under året genomförd beståndsöverlåtelse. 
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Koncernen äger i sin bankverksamhet tillgångar som leasas ut till kunder genom finansiella leasingavtal. Tillgångarna redovisas 
i rapporten över finansiell ställning som utlåning till allmänheten i enlighet med IFRS. Leasingobjekten utgörs främst av maski-
ner och annan utrustning. För icke uppsägningsbara avtal var fördelningen av framtida minimileasingavgifter som följer:

K13 Leasing
Resurs Holding-koncernen som leasegivare

2015 2014

Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till

Inom ett år 26 162 28 613

Mellan ett år och fem år 33 362 44 307

Längre än 5 år 4 207 5 056

Summa icke uppsägningsbara leasingbetalningar 63 731 77 976

Avstämning mellan bruttoinvestering och nuvärdet av fordran avseende framtida minimileasavgifter

Bruttoinvestering 128 198 164 705

Avgår ej intjänade finansiella intäkter -63 731 -77 976

Nettoinvestering i finansiella avtal 64 467 86 729

Reserv för osäkra fordringar avseende minimileasavgifter 3 666 9 017

Per 31 december 2015 hade den största delen av koncernens brutto- och nettoinvesteringar en återstående löptid understigande 5 år.  
  

Operationella leasingavtal hänför sig till Resurs Holding koncernens normala verksamhet. Avtalen avser i huvudsak de lokaler 
där verksamheten bedrivs samt en mindre andel som avser leasing av bilar. Avtalens löptid för lokaler är för merparten av 
avtalen tio år och tre år för bilar. Kostnadsförda leasingavgifter under 2015 är 26 557 TSEK (17 944). Det finns inga variabla 
avgifter. Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal uppgår till:

Resurs Holding-koncernen som leasetagare

2015 2014

Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till

Inom ett år 14 165 13 442

Mellan ett år och fem år 43 217 54 152

Längre än 5 år 35 145 48 513

Summa icke uppsägningsbara leasingbetalningar 92 527 116 107

Posten övrigt inom klassificeringen allmänna administrationskostnader inkluderar arvoden och ersättningar till revisorer enligt nedanstående 
fördelning.  

2015 2014

Allmänna administrationskostnader

Personalkostnader (se vidare not K15) -414 989 -347 627

Porto-, upplysnings- och aviseringskostnader -134 301 -137 052

IT-kostnader -122 905 -90 952

Lokalkostnader -29 231 -31 820

Konsultkostnader -150 672 -96 695

Övrigt -137 407 -133 161

Summa allmänna administrationskostnader -989 505 -837 307

K14 Allmänna administrationskostnader



48     RESURS HOLDING I SIFFROR 2015

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2015 2014

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag -5 521 -4 806

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag -6 298

Skatterådgivning -4 146 -905

Övriga tjänster -5 024 -2 742

Summa -20 989 -8 453

PWC

Revisionsuppdrag -842

Skatterådgivning -23

Övriga tjänster -45

Summa 0 -910

Mazars

Revisionsuppdrag -637 -621

Summa -637 -621

KPMG

Revisionsuppdrag -31

Övriga tjänster -56

Summa -87 0

Summa ersättning revisionsföretag -21 713 -9 984

Med revision avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Därtill ingår 
även övriga arbetsuppgifter som det ankommer på koncernens och moderbolagets revisor att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

2015 2014

Löner -285 905 -234 431

Socialförsäkringskostnader -77 254 -63 801

Pensionskostnader -37 272 -28 692

Övriga personalkostnader -14 558 -20 703

Summa personalkostnader -414 989 -347 627

Löner och andra ersättningar

Styrelse, VD och andra ledande befattningshavare -18 070 -21 665

Övriga anställda -267 835 -212 766

Summa löner och andra ersättningar -285 905 -234 431

K15 Personal

Ersättningar till styrelseledamöter som utbetalts till bolag och som ingår i ovanstående belopp redovisas i resultatposten. 
Allmänna administrationskostnader i koncernen och i Personalkostnader i moderbolagets resultaträkning.
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Ersättningar och övriga förmåner

2015 Grundlön / 
styrelsearvode

Rörlig  
ersättning

Övriga  
förmåner

Pensioner Summa

Styrelse och VD

Jan Samuelson ordf 1) -895 -895

Christian Frick -200 -200

Martin Bengtsson -225 -225

Lars Nordstrand 1) -507 -507

Fredrik Carlsson 1) -386 -386

Anders Dahlvig 1) -198 -198

David Samuelson -169 -169

Mariana Burenstam Linder 1) -116 -116

Marita Odelius -58 -58

Kristoffer Melinder -50 -50

Kenneth Nilsson, VD -3 501 -154 -905 -4 560

Andra ledande befattningshavare  
(8 personer)

-10 974 -822 -3 610 -15 406

Övriga anställda som kan påverka  
bankens risknivå (15 personer)

-10 669 -524 -652 -2 041 -13 886

Summa ersättningar och övriga förmåner -27 948 -524 -1 628 -6 556 -36 656

1) Utbetalning har skett till ledamots bolag, och beloppet inkluderar kompensation för tillkommande skatter.  

2014 Grundlön / 
styrelsearvode

Rörlig  
ersättning

Övriga  
förmåner

Pensioner Summa

Styrelse och VD

Jan Samuelson, ordf 1) -762 -762

Martin Bengtsson -213 -213

Fredrik Carlsson 1) -279 -279

Anders Dahlvig -197 -197

Christian Frick -217 -217

Kristoffer Melinder -150 -150

David Samuelson -150 -150

Lars Nordstrand -337 -337

Kenneth Nilsson, VD -3 395 -173 -1 045 -4 613

Andra ledande befattningshavare  
(14 personer)

-15 965 -1 202 -5 276 -22 443

Övriga anställda som kan påverka  
bankens risknivå (13 personer)

-9 878 -124 -813 -2 311 -13 126

Summa ersättningar och övriga förmåner -31 543 -124 -2 188 -8 632 -42 487

2015 2014

Till styrelse, VD och andra ledande befattningshavare -4 515 -6 321

Till övriga anställda -32 757 -22 371

Summa -37 272 -28 692

Pensionskostnader
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2015 2014

Antal Varav män Antal Varav män

Styrelseledamöter 9 78 % 8 100 % 

Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 9 78 % 15 87 %

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelsen i bankverksamheten har 
fastställt en ersättningspolicy i enlighet 
med Finansinspektionens föreskrifter 
FFFS 2011:1 Ersättningssystem i 
kreditinstitut, värdepappersbolag och 
fondbolag med tillstånd för diskre- 
tionär portföljförvaltning, senast 
uppdaterad genom FFFS 2014:22. 

Styrelsen i försäkringsverksamheten 
har fastställt en ersättningspolicy i en-
lighet med Finansinspektionens före-
skrifter FFFS 2011:2 Ersättningspolicy i 
försäkringsföretag, fondbolag, börser, 
clearingorganisationer och institut för 
utgivning av elektroniska pengar. 

Styrelsen har inrättat ett Remunera-
tion Commitee som ansvarar för att 
bereda väsentliga ersättningsbeslut 
och koncernen har en kontrollfunktion 
som, när det är lämpligt och i vart fall 
årligen, självständigt ska granska hur 
koncernens hantering av ersättningar 
överensstämmer med regelverket. 

Till styrelsens ordförande och ledamö-
ter utgår arvode enligt årsstämmans 
beslut. Ersättning till verkställande 
ledning och ansvarig för koncernens 
kontrollfunktioner ska beslutas av 
styrelsen. 

Ersättningen utgörs av grundlön, övri-
ga förmåner och pension. Till ledande 
befattningshavare utgår ingen form av 
bonus eller rörlig ersättning. Informa-
tion om dotterbolagen, Resurs Bank 
AB och Solid Försäkrings AB ersätt-
ningar finns publicerad på www.resurs.
se och www.solidab.com. 

Det har under 2015 inte förekommit 
några rörliga ersättningar som över-sti-
ger 100 TSEK till anställda som kan 
påverka koncernens risknivå. Kon-
cer-nen behöver därför inte tillämpa 
upp-skjuten utbetalning avseende 
rörliga ersättningar. 

Genom företagsförvärv under 2014 
samt 2015 tillämpas det inom kon-
cer-nen uppskjuten utbetalning av rör-
lig ersättning för medarbetare som kan 
påverka risknivån inom de förvärvade 
bolagen. Uppskjuten utbetalning sker 
jämt fördelat under en tre års period 
och där den sista utbetalningen sker 
2018. För verkställande ledning och 
anställda som kan påverka koncernens 
risknivå har utgått rörlig ersättning som 
motsvarar 1,8 procent (0,4) av grundlö-
nen för ledande befattningshavare och 
anställda som kan påverka koncernens 
risknivå. Motsvarande siffra för moder-
bolaget uppgår till 0,0 procent (0,0). 

Pensioner 
Koncernens pensionsförpliktelser för 
verkställande direktören och övriga le-
dande befattningshavare täcks genom 
avgiftsbestämda pensionsförsäkringar 
och utgår på erhållen grundlön samt 
rörlig ersättning. Pensionsförmåner för 
verkställande direktören utöver tjäns-
tepension och lagstadgad pension har 
avsatts i kapitalförsäkring med  
442 TSEK (440). För övriga ledande be-
fattningshavare utöver tjänstepension 
och lagstadgad pension har pension 
avsatts i kapitalförsäkring med 684 
TSEK (244). 

Uppsägningsvillkor och avgångs- 
vederlag 
Vid uppsägning från bankens sida 
har verkställande direktör och vice 
verkställande direktör rätt till lön under 
uppsägningstiden, vilken är 18 respek-
tive 12 månader. 

Övriga ledande befattningsinnehavare 
har en uppsägningstid på mellan 6 och 
12 månader.

Inga avgångsvederlag utgår.

2015 2014

Kreditlimiter Utnyttjade 
krediter

Kreditlimiter Utnyttjade 
krediter

VD 355 92 350 212

Styrelseledamöter 913 344 506 69

Övriga ledande befattningshavare i koncernen 2 615 2 168 4 622 3 987

Koncernledningens utnyttjade krediter och limiter i bankverksamheten 

Lånevillkor överensstämmer med de villkor som normalt tillämpas vid kreditgivning till övrig personal. Koncernen har inte ställt säkerhet eller 
ingått eventualförpliktelser till förmån för redovisade befattningshavare.
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2015 2014

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Sverige 205 288 493 188 284 472

Danmark 20 50 70 22 23 45

Norge 18 29 47 8 21 29

Finland 7 28 35 6 26 32

Totalt antal 250 395 645 224 354 578

Medelantal anställda

2015 2014

Avskrivningar

Materiella tillgångar -10 216 -8 142

Immateriella tillgångar -6 280 -2 243

Summa avskrivningar -16 496 -10 385

Nedskrivningar immateriella tillgångar -3 435

Summa nedskrivningar 0 -3 435

Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -16 496 -13 820

K16 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

2015 2014

Marknadsföring -147 081 -141 045

Försäkringar -3 990 -3 353

Övriga -915 -3 372

Summa övriga rörelsekostnader -151 986 -147 770

K17 Övriga rörelsekostnader

2015 2014

Individuellt värderade lånefordringar

Årets bortskrivning för konstaterade förluster -3 281 -2 590

Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster 909 239

Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster 2 822 5 890

Årets nettoresultat för individuellt värderade lånefordringar 450 3 539

Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar med  
begränsat värde och likartad kreditrisk 

Årets bortskrivning för konstaterade kreditförluster -303 656 -166 720

Inbetalt på tidigare konstaterade kreditförluster 15 901 19 232

Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster -87 558 -206 750

Årets nettokostnad för gruppvis värderade homogena lånefordringar -375 313 -354 238

Årets nettokostnad för kreditförluster -374 863 -350 699

K18 Kreditförluster
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2015 2014

Aktuell skattekostnad

Aktuell skatt för perioden -190 003 -143 835

Justering av skatt hänförlig till tidigare period 1) -415 -20 006

Aktuell skattekostnad -190 418 -163 841

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -25 592 14 571

Total redovisad skattekostnad enligt resultaträkningen -216 010 -149 270

K19 Skatter

1) Justering av skatt hänförlig till tidigare period är huvudsakligen hänförlig till utfall från under året utförd taxeringsrevision i koncernföretaget 
Finaref Oy.

2015 2014

Resultat före skatt 838 220 616 920

Skatt enligt gällande skattesats -22,0 % -184 408 -22,0 % -135 722

Ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter -1,2 % -10 378 1,9 % 11 607

Skatt hänförlig till annan skattesats för utländska filialer och 
dotterbolag i utlandet

-2,4 % -20 167 -0,6 % -3 872

Skatt hänförlig till tidigare år 0,0 % -415 -3,2 % -20 006

Schablonränta periodiseringsfond -0,1 % -642 -0,2 % -1 277

Redovisad effektiv skatt -25,8 % -216 010 -24,2 % -149 270

Avstämning av effektiv skatt

Förändring av uppskjuten skatt

2015 2014

Skatteeffekt hänförlig till temporära skillnader materiella tillgångar -2 120 -1 447

Skatteeffekt hänförlig till temporära skillnader immateriella tillgångar 334

Skatteeffekt hänförlig till temporära skillnader utlåning till allmänheten 12 136 17 570

Skatteeffekt hänförlig till temporära skillnader pensioner 322 -1 426

Skatteeffekt hänförlig till temporära skillnader obeskattade reserver -38 304

Skatteeffekt hänförlig till temporära skillnader övriga 2 040 -126

Summa uppskjuten skatt -25 592 14 571

Uppskjutna skattefordringar

2015 2014

Uppskjutna skattefordringar för materiella anläggningstillgångar 865 8 165

Uppskjutna skattefordringar för utlåning till allmänheten 3 421 24 310

Uppskjutna skattefordringar för pensioner, netto 2 084

Uppskjutna skattefordringar övriga 4 304 48

Summa uppskjutna skattefordringar 8 590 34 607

Uppskjutna skatteskulder

2015 2014

Uppskjutna skatteskulder för materiella anläggningstillgångar, netto -5 117 -269

Uppskjutna skatteskulder för immateriella anläggningstillgångar 25 873

Uppskjutna skatteskulder för utlåning till allmänheten 24 287 71 759

Uppskjutna skatteskulder för pensioner, netto -3 483 -1 095

Uppskjutna skatteskulder för obeskattade reserver 248 600 210 296

Uppskjutna skatteskulder övriga 1 235 3 508

Summa uppskjutna skatteskulder 291 395 284 199

Uppskjutna fordringar och uppskjutna skatteskulder har kvittats per land. Detta innebär att fordringar utifrån vissa poster kan förekomma som 
positiva skulder.
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Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare divideras 
med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden.  

2015
Vid periodens ingång uppgick antalet aktier till 1256 429 med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Per den 8 oktober 2015 har det be-
slutats om en kontant nyemission om 174 504 aktier mot ett vederlag om ca 1 250 MSEK för att finansiera yA Bank förvärvet. 
Vidare görs en kvittningsemission av 11 555 för att reglera villkorade aktieägartillskott om 83 MSEK. Den 23 oktober har även 
en fondemission om 8 557 512 aktier genomförts samt att det sker en aktiesplit på 20:1 som medför att antalet utestående 
aktier ökar till 200 000 000 med ett kvotvärde om 0,005 SEK. Aktiekapitalet uppgår efter dessa emissioner till 1 MSEK. 

Med anledning av att det genomförs en split och fondemission har samtliga resultat per aktie räknats om för samtliga  
perioder som presenteras enligt nedan.

2014
Den 28 mars 2014 genomfördes en nyemission om 256 429 aktier.

K20 Resultat per aktie

2015 2014

Resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare 622 209 000 467 649 000

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier 197 135 201 195 056 391

Resultat per aktie före och efter utspädning 3,16 2,40

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK

Antal aktier Aktiekapital

Ingående antal aktier 1 januari 2014 1 000 000 100 000

Nyemission 28 mars 2014 256 429 25 642

Utgående antal aktier 31 december 2014 1 256 429 125 642

Kontant nyemission 8 oktober 2015 174 504 17 450

Kvittningsemission 8 oktober 2015 11 555 1 156

Fondemission 23 oktober 2015 8 557 512 855 752

Split 20:1 23 oktober 2015 190 000 000

Utgående antal aktier 31 december 2015 200 000 000 1 000 000

Aktiekapital och antal aktier

Nominellt 
belopp 

2015-12-31

Verkligt  
värde  

2015-12-31

Bokfört  
värde  

2015-12-31

Nominellt 
belopp 

2014-12-31

Verkligt 
värde  

2014-12-31

Bokfört 
värde  

2014-12-31

Koncernen

Emitterade av       

Svenska staten och kommuner 820 000 816 126 816 126 668 000 670 137 670 137

Utländska stater och kommuner 134 338 140 599 140 599 125 866 135 706 135 706

Summa 954 338 956 725 956 725 793 866 805 843 805 843

Varav noterade 954 338 956 725 956 725 793 866 805 843 805 843

Återstående löptid       

0-1 år 127 378 128 233 128 233 36 000 36 048 36 048

1-3 år 408 149 410 223 410 223 213 719 219 610 219 610

Över 3 år 418 811 418 269 418 269 544 147 550 185 550 185

Summa 954 338 956 725 956 725 793 866 805 843 805 843

Emittentens rating enligt S&P och Moodys       

AAA/Aaa 396 080 397 467 397 467 212 740 219 368 219 368

AA+/Aa1 508 258 509 431 509 431 531 126 536 099 536 099

Utan rating 1) 50 000 49 827 49 827 50 000 50 376 50 376

Summa 954 338 956 725 956 725 793 866 805 843 805 843

K21 Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.

Rating enligt S&P och Moodys. Vid olika kreditbetyg används det lägsta betyget.  Placeringarna avser kommun- och statsobligationer och 
uppfyller kraven enligt FFFS 2010:7 på tillgångar som får ingå i likviditetsreserven. 
1) Posten belåningsbara statsskuldsförbindelser utan rating består av innehav i svensk kommun som saknar rating.
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K22 Utlåning till kreditinstitut
2015-12-31 2014-12-31

Utlåning i SEK 1 892 462 3 527 192

Utlåning i DKK 2 435 48 125

Utlåning i NOK 412 693 58 705

Utlåning i EUR 25 402 37 081

Utlåning i övriga valutor 18 293 23 991

Summa utlåning till kreditinstitut 2 351 285 3 695 094

K23 Utlåning till allmänheten och osäkra fordringar
2015-12-31 2014-12-31

Utestående fordringar brutto:

Utlåning i SEK 9 554 849 8 750 845

Utlåning i DKK 2 323 509 2 419 635

Utlåning i NOK 5 452 301 1 706 006

Utlåning i EUR 2 190 175 2 165 325

Summa utlåning till allmänheten 19 520 834 15 041 811

Hushåll 1) 18 877 517 14 345 422

Nettovärde köpta förfallna konsumentfordringar 2) 299 916 344 875

Företag 3) 4) 343 401 351 514

Summa utlåning till allmänheten 19 520 834 15 041 811

Avgår avsättning för befarade kreditförluster 5) -1 322 659 -1 118 436

Summa nettoutlåning till allmänheten 18 198 175 13 923 375

1) I beloppet för 2015 ingår fordringar från yA Bank 3 662 MSEK.
2) I beloppet ingår förvärvade förfallna konsumentfordringar enligt nedan:

Ingående nettovärde köpta förfallna konsumentfordringar 344 875

Justering IB 2 007

Årets inköp av förfallna konsumentfordringar 16 607

Förvärv av verksamhet 348 336

Årets amortering -37 302 -20 068

Valutaeffekt -9 664

Nettovärde köpta förfallna konsumentfordringar 299 916 344 875

3) I beloppet ingår förvärvade fakturafordringar med 166 134 TSEK (175 802). 

4) I beloppet ingår finansiell leasing där Resurs Bank är leasegivare med 64 468 TSEK (86 729).

5) I beloppet ingår utlåning till hushåll och företag.
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Nettoutlåning till allmänheten fördelar sig enligt följande geografiskt

2015-12-31 2014-12-31

- Sverige 8 960 419 8 285 639

- Danmark 2 062 855 2 070 015

- Norge 5 178 222 1 566 574

- Finland 1 996 679 2 001 147

Summa nettoutlåning till allmänheten 18 198 175 13 923 375

Osäkra fordringar 1) 2 481 575 1 988 562

Osäkra fordringar netto före reservering för befarade kreditförluster 2 481 575 1 988 562

Reserv för befarade kreditförluster 2) -1 322 659 -1 118 436

Osäkra fordringar netto 1 158 916 870 126

1) Varav osäkra fordringar företagssektor 104 656 123 728
2) Varav företagssektor -42 954 -45 252

Nyckeltal för utlåningsverksamheten

2015-12-31 2014-12-31

Andel osäkra lånefordringar brutto 1) 13 % 13 %

Andel osäkra lånefordringar netto 2) 6 % 6 %

Total reserveringsgrad 3) 7 % 7 %

Reserveringsgrad, osäkra lånefordringar 4) 53 % 56 %

 1) Osäkra lånefordringar brutto före reservering dividerade med totala lånefordringar före reservering 
 2) Osäkra lånefordringar netto dividerade med totala lånefordringar före reservering  
3) Totala reserver dividerade med totala lånefordringar före reservering  
 4) Reservering för osäkra lånefordringar dividerade med osäkra lånefordringar brutto  
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Obligationer Nominellt 
belopp 

2015-12-31

Verkligt  
värde  

2015-12-31

Bokfört  
värde  

2015-12-31

Nominellt 
belopp 

2014-12-31

Verkligt 
värde  

2014-12-31

Bokfört 
värde  

2014-12-31

Företagsobligationer 188 969 185 327 185 327 237 109 241 048 241 048

Svenska bostadsinstitut 758 000 762 250 762 250 912 000 914 098 914 098

Svenska kreditinstitut 54 000 54 357 54 357

Summa 946 969 947 577 947 577 1 203 109 1 209 503 1 209 503

       

Återstående löptid       

0-1 år 418 000 418 082 418 082 149 000 149 755 149 755

1-3 år 412 000 412 953 412 953 652 000 656 966 656 966

Över 3 år 116 969 116 542 116 542 402 109 402 782 402 782

Summa 946 969 947 577 947 577 1 203 109 1 209 503 1 209 503

      

Obligationernas rating enligt S&P och Moodys       

AAA/Aaa 758 000 762 250 762 250 912 000 914 098 914 098

A+/A1 8 000 8 070 8 070

A-/A3 69 000 69 442 69 442

BBB/Baa2 25 000 25 516 25 516 25 000 25 995 25 995

BB+/Ba1 14 029 13 484 13 484

B/B2 38 224 37 746 37 746 28 393 28 292 28 292

B-/B3 11 716 8 521 8 521 11 716 11 520 11 520

Utan rating 100 000 100 060 100 060 149 000 152 086 152 086

Summa 946 969 947 577 947 577 1 203 109 1 209 503 1 209 503

K24 Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Vid olika kreditbetyg används det lägsta betyget.

Andra räntebärande värdepapper Anskaffnings- 
värde

Verkligt  
värde  

2015-12-31

Bokfört  
värde  

2015-12-31

Anskaffnings- 
värde

Verkligt 
värde  

2014-12-31

Bokfört 
värde  

2014-12-31

Räntefonder 458 781 462 966 462 966 40 454 40 606 40 606

Strukturerade produkter 68 090 66 663 66 663 50 000 50 375 50 375

Summa 526 871 529 629 529 629 90 454 90 981 90 981

Summa obligationer och andra  
räntebärande värdepapper 1 473 840 1 477 206 1 477 206 1 293 563 1 300 484 1 300 484
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Vid olika kreditbetyg används det lägsta betyget.

Nominellt 
belopp 

2015-12-31

Verkligt  
värde  

2015-12-31

Bokfört  
värde  

2015-12-31

Nominellt 
belopp 

2014-12-31

Verkligt 
värde  

2014-12-31

Bokfört 
värde  

2014-12-31

Förlagslån 23 390 25 015 25 015 23 514 26 478 26 478

Summa 23 390 25 015 25 015 23 514 26 478 26 478

       

Återstående löptid       

0-1 år 20 421 22 106 22 106

1-3 år 20 421 23 393 23 393

Över 3 år 2 969 2 909 2 909 3 093 3 085 3 085

Summa 23 390 25 015 25 015 23 514 26 478 26 478

       

Förlagslånens rating enligt S&P och Moodys       

A+/A1 20 421 22 106 22 106

A/A2 20 421 23 393 23 393

BBB/Baa2 2 969 2 909 2 909 3 093 3 085 3 085

Summa 23 390 25 015 25 015 23 514 26 478 26 478

K25 Förlagslån

Ytterligare information om finansiella instrument lämnas i not K43. 

K26 Aktier och andelar
2015-12-31 2014-12-31

Anskaffningsvärden 34 596 11 520

Verkligt värde 32 903 11 610

2015-12-31 2014-12-31

Goodwill Övrigt Summa Goodwill Övrigt Summa

Ingående anskaffningsvärde 691 912 13 876 705 788 26 677 10 833 37 510

Tillkommande genom förvärv 1 056 545 115 718 1 172 263 629 355 2 350 631 705

Årets investeringar 31 393 31 393 343 343

Valutakursdifferenser -85 859 -7 860 -93 719 35 880 350 36 230

Summa anskaffningsvärde vid årets slut 1 662 598 153 127 1 815 725 691 912 13 876 705 788

       

Ingående avskrivningar -7 197 -7 197 -4 757 -4 757

Årets avskrivningar -6 280 -6 280 -2 242 -2 242

Valutakursdifferens -198 -198

Summa ackumulerade avskrivningar  
vid årets slut 0 -13 477 -13 477 0 -7 197 -7 197

       

Ingående nedskrivningar -14 810 -3 435 -18 245 -14 810 -14 810

Årets nedskrivningar -3 435 -3 435

Utgående ackumulerade nedskrivningar -14 810 -3 435 -18 245 -14 810 -3 435 -18 245

Redovisat värde 1 647 788 136 215 1 784 003 677 102 3 244 680 346

K27 Immateriella tillgångar
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Övriga immateriella tillgångar 
Övriga immateriella tillgångar avser 
aktiverade systemutvecklingskostna-
der och värde av kundrelationer vid 
förvärv.

Prövning av nedskrivningsbehov  
för goodwill
Goodwill och immateriella tillgångar 
med obestämbar nyttjandeperiod 
prövas för nedskrivning årligen. Åter-
vinningsbart belopp fastställts baserat 
på beräkningar av nyttjandevärde 
baserad på en diskonterad kassaflö-
desmodell med en prognosperiod om 
5 år. Värderingen görs för respektive 
kassagenererande enhet identifiera-
de som Resurskoncernens segment, 
Consumer Loans, Payment Solutions 
och Insurance. Goodwill är allokerad 
till dessa segment utifrån den förvänta-
de framtida nyttan. 

Estimerade framtida kassaflöden 
baseras de första 5 åren på prognoser 
avseende riskvägda volymer, intäkter, 
kostnader, kreditförluster samt förvän-
tade framtida kapitalkrav. Prognoserna 

2015-12-31 Ingående 
redovisat 

värde

Förvärv av 
verksamhet

Försäljning Nedskrivning Valutakurs- 
differenser

Utgående 
redovisat 

värde

Payment Solutions 213 774 147 916 -16 003 345 687

Consumer Loans 451 461 908 629 -69 856 1 290 234

Insurance 11 867 11 867

Summa 677 102 1 056 545 0 0 -85 859 1 647 788

Följande är en sammanställning av goodwill fördelat på varje rörelsesegment:   

2014-12-31 Ingående 
redovisat 

värde

Förvärv av 
verksamhet

Försäljning Nedskrivning Valutakurs- 
differenser

Utgående 
redovisat 

värde

Payment Solutions 199 249 14 525 213 774

Consumer Loans 430 106 21 355 451 461

Insurance 11 867 11 867

Summa 11 867 629 355 0 0 35 880 677 102

Vid utgången av år 2014 avsåg merparten av goodwill förvärv genomförda 2014 och då det under 2014 inte fanns någon indikation på ned-
skrivningsbehov genomfördes inget nedskrivningstest under 2014.

baseras främst på en intern bedömning 
utifrån historisk prestation och mark-
nadsutveckling av den framtida intäkts- 
och kostnadsutvecklingen, konjunktur-
läge, förväntad ränteutveckling samt 
förväntade effekter av kommande 
regelverk. Över den första prognospe-
rioden om fem år görs en prognos ba-
serad på ett antagande om långsiktig 
tillväxttakt. Långsiktiga antaganden om 
marknadens tillväxt bortom prognos-
perioden och den egna verksamhet-
ens utveckling i förhållande till denna 
ligger till grund för bedömningen. 
Årets nedskrivningsprövning bygger 
på ett antagande om en långsiktig 
tillväxttakt om 2 procent. Estimerade 
kassaflöden har diskonterats med en 
ränta som baseras på riskfri ränta samt 
riskjustering motsvarande markna-
dens genomsnittliga avkastningskrav. 
Diskonteringsräntan uppgick vid årets 
nedskrivningsprövning till 10,1 procent 
efter skatt. Motsvarande ränta före 
skatt uppgick till 12,9 procent för 
Consumer Loans och 12,8 procent för 
Payment Solutions. 

Det beräknade nyttjandevärdet på 
goodwill är känsligt för ett antal olika 
variabler som har betydelse för förvän-
tade kassa- 
flöden samt diskonteringsräntan. De 
variabler som har störst betydelse för 
beräkningen är antaganden om ränte- 
och konjunkturutveckling, framtida 
marginaler och kostnadseffektivitet. 

Ingen rimlig möjlig förändring av 
viktiga antaganden skulle påverka det 
redovisade värdet på goodwill. 
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K28 Materiella tillgångar 
2015-12-31 2014-12-31

Inventarier

Anskaffningsvärde vid årets början 44 414 29 148

Tillkommande genom förvärv 1 434 2 245

Årets inköp 18 753 22 255

Årets avyttringar/utrangeringar -7 013 -9 357

Valutakursdifferens -36 123

Summa anskaffningsvärde vid årets slut 57 552 44 414

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -15 899 -13 422

Ackumulerade avskrivningar på tillgångar som avyttrats/utrangerats 5 694 5 920

Årets avskrivningar -10 214 -8 089

Valutakursdifferens -1 -308

Summa ackumulerade avskrivningar vid årets slut -20 420 -15 899

Redovisat värde 37 132 28 515

K29 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
2015-12-31 2014-12-31

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 15 579 4 140

Oreglerade skador 9 106 1 888

Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 24 685 6 028

K30 Övriga tillgångar
2015-12-31 2014-12-31

Fordringar leasingverksamhet 1 951 4 054

Fordringar factoringverksamhet 4 343 4 972

Fordringar hos försäkringsmäklare och ombud 157 781 140 445

Övrigt 19 743 10 375

Summa övriga tillgångar 183 818 159 846

K31 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015-12-31 2014-12-31

Förutbetalda kostnader 57 914 87 876

Förutbetalda anskaffningsutgifter, försäkringsverksamheten 163 512 177 011

Upplupna räntor 8 205 8 659

Upplupna intäkter utlåningsverksamheten 20 171 11 301

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 249 802 284 847

K32 Skulder till kreditinstitut
2015-12-31 2014-12-31

Krediter i SEK 139 300

Krediter i DKK 1 832 848

Krediter i NOK 178

Krediter i EUR 128

Summa skulder till kreditinstitut 141 260 1 026
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K33 In- och upplåning från allmänheten
2015-12-31 2014-12-31

In- och upplåning i SEK 12 992 231 15 976 650

In- och upplåning i NOK 3 441 300

Summa in- och upplåning från allmänheten 16 433 531 15 976 650

Hushåll 13 741 255 12 884 871

Företag 2 692 276 3 091 779

Summa in- och upplåning från allmänheten 16 433 531 15 976 650

Löptidsinformation  
Merparten av inlåning från allmänheten är betalbar vid anfordran, se vidare not K3 Riskhantering.

K34 Övriga skulder
2015-12-31 2014-12-31

Leverantörsskulder 69 883 115 903

Skulder till ombud 267 458 337 123

Preliminärskatt inlåningsräntor 31 313 71 899

Reservering kundlojalitetsprogram 53 591 48 311

Skulder avseende återförsäkring 11 323 607

Övrigt 220 439 40 730

Summa övriga skulder 654 007 614 573

K35 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2015-12-31 2014-12-31

Upplupna räntekostnader 5 686 969

Upplupna personalkostnader 83 855 58 962

Upplupna administrationskostnader 84 419 49 057

Förutbetalda intäkter, leasing 3 255 4 868

Övriga förutbetalda intäkter 8 267 18 853

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 185 482 132 709
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K36 Försäkringstekniska avsättningar
2015-12-31 2014-12-31

Ej intjänade premier och kvardröjande risker

Redovisat värde vid periodens början 508 623 691 402

Försäkringar tecknade under perioden 1 161 490 967 705

Intjänade premier under perioden -1 234 917 -1 041 814

Beståndsöverlåtelse -113 861

Valutakurseffekt -11 408 5 191

Redovisat värde vid periodens utgång 423 788 508 623

Avsättning för kvardröjande risker

Redovisat värde vid periodens början 1 222

Tidigare års avsättning som tagits till resultatet -1 222

Årets avsättning 6 589

Valutakurseffekt -3

Redovisat värde vid periodens utgång 6 586 0

Oreglerade skador

Redovisat värde vid periodens början 43 230 130 402

Reglerade skador från tidigare räkenskapsår 74 918 -50 201

Förändring av förväntad kostnad för skador som inträffat tidigare år -38 122 -4 266

Beståndsöverlåtelse -90 040

Valutaeffekt 2 556 -1 798

Årets avsättning 21 281 59 133

Redovisat värde vid periodens utgång 103 863 43 230

Utjämningsavsättning

Återföring som gjorts under perioden

Redovisat värde vid periodens utgång 0 0

Summa försäkringstekniska avsättningar vid periodens utgång 534 237 551 853

K37 Övriga avsättningar
2015-12-31 2014-12-31

Redovisat värde vid periodens början 8 418 680

Förvärv av verksamhet 1 889

Avsättningar som gjorts under perioden 957 6 226

Valutakursdifferens -700 -377

Redovisat värde vid periodens utgång 8 675 8 418

Moderbolaget samt Resurs Bank AB har tecknat en kapitalförsäkring för tryggande av pensionsutfästelser. Kapitalförsäkringen och utfästelsen har 
nettoredovisats. Beloppet som redovisas i posten övriga avsättningar utgörs av löneskatt som ej täcks av kapitalförsäkringen, 1 380 TSEK (971). 

Marknadsvärdet för kapitalförsäkringen uppgår till 5 690 TSEK (4 004).

Resurs Bank AB:s norska filial har via fusion med Finaref AS förmånsbestämda pensionsplaner. Avsättningen auktuarieberäknas årligen för att 
rätt belopp ska reserveras. Avsättningen uppgår till 7 295 TSEK (7 448).
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Resurs Bank har genomfört en värdepapperisering av privatlån. I en transaktion i juni 2015 överläts privatlån uppgåen-
de till ett bokfört värde om cirka 1,8 miljarder kronor till det helägda dotterbolaget Resurs Consumer Loans 1 Limited. 

Resurs Consumer Loans förvärv av privatlånen finansieras av ett internationellt finansiellt institut med cirka 1,4 miljarder 
kronor och resten av Resurs Bank. Resurs Bank och Resurs Consumer Loans har ställt säkerhet för de tillgångar som in-
går i värdepapperiseringen. Till följd av att väsentliga risker och förmåner knutna till sålda lånefordringar inte överförts 
till dotterbolaget redovisas dessa fordringar fortsatt i bankens balans- och resultaträkning i enlighet med IAS 39.

K38 Emitterade värdepapper

2015-12-31 Valuta Nominellt 
belopp

Räntesats Redovisat 
värde TSEK

Verkligt värde 
TSEK

Resurs Bank MTN 101 2018-04-03 SEK 400 MSEK Rörlig 399 100 402 908

Resurs Consumer Loans 1 Ltd ABS SEK 1 400 MSEK Rörlig 1 400 000 1 406 103

yA Bank AS 12/17 FRN 2017-05-04 NOK 400 MNOK Rörlig 382 240 379 411

K39 Efterställda skulder
2015-12-31 Valuta Nominellt 

belopp
Räntesats Redovisat 

värde TSEK
Verkligt värde 

TSEK

yA Bank AS Förlagslån 2023-11-20 NOK 40 MNOK Rörlig 38 224 38 641

Aktier    
Antalet aktier i moderbolaget uppgår till 200 000 000, med kvotvärde 0,005 SEK. Med kvotvärde avses aktiekapitalet 
dividerat med antal aktier.     

Se not K20 där årets händelser beskrivs.       

Balanserad vinst eller förlust    
Avser balanserad vinst eller förlust från föregående år minskat med vinstutdelning.    

Omräkningsreserv    
I denna reserv ingår omräkningsdifferenser vid konsolidering av koncernens utlandsverksamhet.   
 

Förändring i eget kapital    
För specifikation av förändringar i eget kapital under perioden se rapport över förändringar i eget kapital.

K40 Eget kapital

2015-12-31 2014-12-31

Ingående omräkningsreserv 56 159 -744

Årets omräkningsdifferens utlandsverksamhet -132 416 56 903

Utgående omräkningsreserv -76 257 56 159

Förändring av omräkningsreserv
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K41 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden
2015-12-31 2014-12-31

Utlåning till kreditinstitut 1) 90 000 77 021

Utlåning till allmänheten 2) 1 780 232

Tillgångar för vilka försäkringstagarna har förmånsrätt 610 875 667 156

Företagsinteckningar 3) 500 000 500 000

Summa ställda säkerheter för egna skulder 2 981 107 1 244 177

Övriga ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser/eventualförpliktelser

Spärrade bankmedel 4) 34 025 359

Garantier 644 284

Summa ansvarsförbindelser/eventualförpliktelser 34 669 643

Övriga åtaganden

Beviljade ej utnyttjade krediter 23 981 937 21 063 077

Försäkringsverksamhetens registerförda tillgång enligt 7 Kap. 11§ försäkringsrörelselagen uppgår till 611 MSEK (667). I händelse av obestånd 
har försäkringstagarna förmånsrätt i de registerförda tillgångarna. Under rörelsens gång har företaget rätt att utföra tillgång in och ut ur 
registret så länge som samtliga försäkringsåtagande är skuldtäckta enligt försäkringsrörelselagen.

Beviljade ej utnyttjade krediter avses externt beviljade krediter. Alla beviljade ej utnyttjade krediter är uppsägningbara i den utsträckning 
detta tillåts enligt konsumentkreditlagen.
1) Utlåning till kreditinstitut avser pantsatta medel som lämnats som säkerhet för fullgörande av åtagande till  betalningsförmedlare.
2) Avser värdepapperisering, se Not K38 Emitterade värdepapper.
3) Företagsinteckningar avser säkerhet för kreditram på 500 000 TSEK (500 000) hos annat kreditinstitut.
4) Per 31 dec 2015 avser 19 184 TSEK kassakravskonto hos Finlands Bank, samt 13 645 TSEK avser skattekonto hos norska DNB.

K42 Närstående
Ägande     
Resurs Holding AB, organisationsnum-
mer 556898-2291 ägs till 51,98 procent 
av Cidron Semper Ltd, 42,53 procent 
av Waldakt AB och 5,49 procent av 
RSF Invest AB. RSF Invest AB ägs till 
80,39 procent av RSF Invest Holding 
AB som i sin tur ägs till 55 procent av 
Cidron Semper Ltd och 45 procent av 
Waldakt AB. RSF Invest Holding ABs 
innehav i RSF Invest AB är avsett att 
delvis säljas till ledande befattnings- 
havare i koncernen, vilket har skett 
med totalt 19,61 procent. Cidron 
Semper Ltd och Waldakt ABs indirekta 
ägande i Resurs Holding AB har mins-
kat i motsvarande mån, vilket innebär 
att Cidron Semper Ltd och Waldakt 
ABs indirekta och direkta ägande 
uppgår totalt till 54,41 procent och 
44,52 procent. Resurs Holding AB ägs 
indirekt av Nordic Capital Fund VII och 
Waldir AB genom dess respektive inne-
hav i Cidron Semper Ltd samt Waldakt 
AB. Koncernredovisning upprättas inte 
för Nordic Capital Fund VII. 

Närstående - Koncernföretag  
Koncernen består av dotterbolagen 
Resurs Bank AB (med dotterbolagen 
Resurs Norden AB, yA Bank AS, Meta 
Tech AS och RCL1 Ltd) och Solid  
Försäkrings AB. De tidigare koncern- 
företagen Reda Inkasso AB och Telere-
surs i Sverige AB med dotterföretaget 
Flat Wallet AB såldes den 25 septem-
ber 2015. För komplett koncern- 
struktur se not K47.

Företag i koncernen redovisas enligt 
förvärvsmetoden, innebärande att 
interna transaktioner elimineras på 
koncern- 
nivå. Tillgångar och skulder, samt 
utdelningar mellan Resurs Holding AB 
(moder) och övriga koncernföretag 
specifi- 
ceras i respektive not till rapport över 
finansiell ställning.

Närstående - Övriga företag med 
bestämmande eller betydande  
inflytande
Nordic Capital Fund VII äger via  
Cidron Semper Ltd direkt och indirekt 

54,41 procent av Resurs Holding AB 
och har därmed ett bestämmande 
inflytande över bolaget. Övriga företag 
som Nordic Capital Fund VII har ett 
bestämmande inflytande i och som 
koncernen har haft transaktioner med 
är Ellos Group AB. Waldir AB äger via 
Waldakt AB direkt och indirekt 44,52 
procent av Resurs Holding AB och har 
därmed ett betydande inflytande över 
bolaget. I Waldir-koncernen ingår SIBA 
AB och NetOnNet AB. Waldir AB ägs 
av familjen Bengtsson, som även har 
ett bestämmande inflytande över AB 
Remvassen. Transaktioner med dessa 
företag redovisas i påföljande tabell 
under rubriken Transaktioner med 
närstående. Transaktionskostnader i 
tabellen avser lämnad marknadsmässig 
ersättning för förmedling av krediter 
till närstående bolags kunder.

Samtliga poster till närstående företag 
är räntebärande.    
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Närstående - Nyckelpersoner i Resurs Holding AB      

Kenneth Nilsson VD Resurs Holding AB     

Jan Samuelson Styrelseordförande i Resurs Holding AB     

Christian Frick   Styrelseledamot i Resurs Holding AB     

Martin Bengtsson   Styrelseledamot i Resurs Holding AB     

Anders Dahlvig     Styrelseledamot i Resurs Holding AB     

Fredrik Carlsson  Styrelseledamot i Resurs Holding AB     

David Samuelson    Styrelseledamot i Resurs Holding AB     

Lars Nordstrand    Styrelseledamot i Resurs Holding AB     

Mariana Burenstam Linder Styrelseledamot i Resurs Holding AB     

Marita Odélius Engström Styrelseledamot i Resurs Holding AB      

Nyckelpersoner      
Vid en extra bolagsstämma invaldes Mariana Burenstam Linder och Marita Odélius Engström som nya ledamöter till styrelsen. 
   

Mellanhavanden och ersättning till befattningshavare i närståendekretsen beskrivs i not K15 Personal.

2015-12-13 2014-12-31

Transaktionskostnader -526 872 -489 820

Räntekostnader, In- och upplåning från allmänheten -5 516 -13 562

Provisionsintäkter 41 427 45 722

Provisionskostnader -67 480 -73 379

Allmänna administrationskostnader -44 119 -36 384

Övriga tillgångar 11 342 11 441

In- och upplåning från allmänheten -492 866 -737 234

Övriga skulder -85 023 -98 117

Transaktioner med närstående
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K43 Finansiella instrument
2015-12-31 Lånefordringar 

och kundford-
ringar

Finansiella till-
gångar värde-

rade till verkligt 
värde via RR via 

identifiering

Finansiella till-
gångar värde-

rade till verkligt 
värde via RR via 

handel

Summa  
redovisat  

värde

Verkligt värde

Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 50 761 50 761 50 761

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 956 725 956 725 956 725

Utlåning till kreditinstitut 2 351 285 2 351 285 2 351 285

Utlåning till allmänheten 18 198 175 18 198 175 18 198 175

Obligationer 1 477 206 1 477 206 1 477 206

Förlagslån 25 015 25 015 25 015

Aktier och andelar 32 903 32 903 32 903

Derivat 170 682 170 682 170 682

Övriga tillgångar 183 818 183 818 183 818

Upplupna intäkter 28 375 28 375 28 375

Summa finansiella tillgångar 20 812 414 2 491 849 170 682 23 474 945 23 474 945

Immateriella tillgångar 1 784 003

Materiella tillgångar 37 132

Övriga icke finansiella tillgångar 269 340

Summa tillgångar 20 812 414 2 491 849 170 682 25 565 420

Finansiella 
skulder värde-

rade till verkligt 
värde via RR via 

handel

Övriga finan-
siella skulder

Summa  
redovisat  

värde

Verkligt värde

Skulder     

Skulder till kreditinstitut 141 260 141 260 141 260

In- och upplåning från allmänheten 16 433 531 16 433 531 16 434 337

Derivat 3 147 3 147 3 147

Övriga skulder 613 181 613 181 613 181

Upplupna kostnader 90 105 90 105 90 105

Emitterade värdepapper 2 181 340 2 181 340 2 188 422

Efterställda skulder 38 224 38 224 38 641

Summa finansiella skulder 3 147 19 497 641 19 500 788 19 509 093

Avsättningar 8 675

Övriga icke finansiella skulder 1 051 787

Eget kapital 5 004 170

Summa skulder och eget kapital 3 147 19 497 641 25 565 420
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2014-12-31 Lånefordringar 
och kundford-

ringar

Finansiella till-
gångar värde-

rade till verkligt 
värde via RR via 

identifiering

Finansiella till-
gångar värde-

rade till verkligt 
värde via RR via 

handel

Summa  
redovisat  

värde

Verkligt värde

Tillgångar      

Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 805 843 805 843 805 843

Utlåning till kreditinstitut 3 695 094 3 695 094 3 695 094

Utlåning till allmänheten 13 923 375 13 923 375 13 923 375

Obligationer 1 300 484 1 300 484 1 300 484

Förlagslån 26 478 26 478 26 478

Aktier och andelar 11 610 11 610 11 610

Derivat 38 573 38 573 38 573

Övriga tillgångar 156 731 156 731 156 731

Upplupna intäkter 45 574 2 180 47 754 47 754

Summa finansiella tillgångar 17 820 774 2 146 595 38 573 20 005 942 20 005 942

Immateriella tillgångar 680 346

Materiella tillgångar 28 515

Övriga icke finansiella tillgångar 299 512

Summa tillgångar 17 820 774 2 146 595 38 573 21 014 315

Finansiella 
skulder värde-

rade till verkligt 
värde via RR via 

handel

Övriga finan-
siella skulder

Summa  
redovisat  

värde

Verkligt värde

Skulder     

Skulder till kreditinstitut 1 026 1 026 1 026

In- och upplåning från allmänheten 15 976 650 15 976 650 15 983 023

Derivat 91 059 3 794 94 853 94 853

Övriga skulder 524 370 524 370 524 370

Upplupna kostnader 50 028 50 028 50 028

Summa finansiella skulder 91 059 16 555 868 16 646 927 16 653 300

Avsättningar 8 418

Övriga icke finansiella skulder 1 094 594

Eget kapital 3 264 376

Summa skulder och eget kapital 91 059 16 555 868 21 014 315

Tabellen på nästa sida visar finansiella instrument värderade till verkligt värde, utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts.  
De olika nivåerna definieras enligt följande;

* Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)

*  Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt  
  (det vill säga som prisnoteringar) eller indirekt (det vill säga härledda från prisnoteringar) (nivå 2)

*  Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (det vill säga ej observerbara data) (nivå 3)

I not K2 Redovisningsprinciper återfinns beskrivning om hur verkligt värde bestäms avseende finansiella tillgångar och skulder som redovisas 
till verkligt värde i balansräkningen. För kortfristiga fordringar och skulder samt in- och utlåning till rörlig ränta anses det redovisade värdet 
reflektera det verkliga värdet.     
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2015-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet:   

Belåningsbara statsskuldförbindelser m m 956 725

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 477 206

Förlagslån 25 015

Aktier och andelar 32 903

Derivat 170 682

Summa 2 491 849 170 682 0

    

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet:    

Derivat -3 147

Summa 2 491 849 167 535 0

2014-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet:   

Belåningsbara statsskuldförbindelser m m 805 843

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 300 484

Förlagslån 26 478

Aktier och andelar 11 610

Derivat 38 573

Summa 2 144 415 38 573 0

    

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet:    

Derivat -94 853

Summa 2 144 415 -56 280 0

Finansiella instrument som värderas 
till verkligt värde i upplysningssyfte
Redovisat värde avseende in- och upp-
låning med rörlig ränta anses reflektera 
det verkliga värdet. Hänsyn har tagits 
till gjorda nedskrivningar som bygger 
på statistisk erfarenhet med bedöm-
ning av vad som kan beräknas kunna 
inflyta. 

För in- och upplåning till fast ränta 
beräknas det verkliga värdet utifrån 
aktuella marknadsräntor där inlåning-
ens respektive upplåningens ursprung-
liga kreditspread har hållts konstant, 
om det finns tydliga bevis för att en 
förändring av kreditvärdighet har lett 
till mätbar förändring av kreditspread. 
Det verkliga värdet har klassificerats 
som nivå 2.

För efterställda skulder beräknas det 
verkliga värdet baserat på värdering på 
handelsplats där de är noterade. Det 
verkliga värdet har klassificerats som 
nivå 1.

För emitterade värdepapper (MTN) 
beräknas verkligt värde baserat på 
handelsplats där de är noterade. Det 
verkliga värdet har klassificerats som 
nivå 1.     

För emitterade värdepapper (ABS) 
beräknas verkligt värde genom att anta 
att löptiden är tills den revolverande 
perioden avslutas. Det verkliga värdet 
har klassificerats som nivå 3.

För kortfristiga fordringar och skulder 
samt in- och utlåning till rörlig ränta 
anses det redovisade värdet reflektera 
det verkliga värdet.

Finansiella tillgångar och skulder  
som kvittas eller lyder under nett-
ningsavtal 
Derivatavtal ingås under ISDA-avtal. I 
balansräkningen kvittas inte beloppen. 
Huvuddelen av derivaten per 2015-12-
31 omfattas av ISDA Credit Support 
Annex vilket innebär att det erhålls och 
lämnas säkerheter i form av banktill- 
godohavanden mellan parterna.
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Relaterade avtal

Bruttobelopp 
i balansräk-

ningen 

Ramavtal om 
nettning

Säkerheter 
erhållna/ställda 

Nettobelopp

2015-12-31

Derivat 170 682 -3 147 -139 300 28 235

Summa tillgångar 170 682 -3 147 -139 300 28 235

Derivat 3 147 -3 147

Summa skulder 3 147 -3 147 0 0

2014-12-31

Derivat 38 573 -38 573

Summa tillgångar 38 573 -38 573 0

Derivat 94 852 -38 573 -22 400 33 879

Summa skulder 94 852 -38 573 -22 400 33 879

K44 Händelser efter balansdagen
Efter årets utgång har inga väsentliga 
händelser inträffat som påverkat de 
finansiella rapporterna 2015.

K45 Viktiga bedömningar och uppskattningar
I samband med upprättande av finan-
siell rapportering i enlighet med IFRS 
och god redovisningssed är det erfor-
derligt att ledningen i vissa avseenden 
gör aktiva uppskattningar, antaganden 
och bedömningar. Dessa baseras på 
historiska erfarenheter och aktuella fak-
torer, vilka anses vara rättvisande och 
rimliga. Resultatet av dessa professio-
nella uppskattningar och bedömning-
arna påverkar de redovisade beloppen 
för tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader i årsredovisningen. Verkliga 
utfall kan avvika från dessa uppskatt-
ningar och antaganden som gjorts. 
Koncernen har främst gjort följande 
kritiska bedömningar vid tillämpning av 
väsentliga redovisningsprinciper: 

• klassificering och värdering av  
finansiella instrument, 

•  om banken övertagit väsentliga 
risker och förmåner från säljaren  
vid förvärv av fordringar, 

•  nedskrivningar för kreditförluster, 

•  övriga avsättningar, 

• uppskjuten skattefordran, 

• försäkringstekniska avsättningar. 

Klassificering och värdering av  
finansiella instrument 
Redovisningsprinciperna i not K2 
definierar hur tillgångar och skulder 
ska klassificeras i de olika kategorierna. 
Värdering av finansiella instrument till 
verkligt värde kan leda till viss osäker-
het då rådande ränte- och marknads-
läge snabbt kan förändras och därmed 
påverka tillgångens värde. 

Förvärv av fordringar 
Förvärvade fordringar som består av 
förfallna konsumentfordringar redo-
visas till upplupet anskaffningsvärde 
enligt effektivräntemetoden, vilket 
motsvaras av det förväntade nuvärdet 
av alla framtida kassaflöden. Eventu-
ella skillnader mellan bedömda och 
faktiska kassaflöden kan få framtida 
resultatpåverkan.

Nedskrivning för kreditförluster 
Värdet på osäkra lånefordringar 
bedöms utifrån framtida kassaflöden 
med hänsyn till kredittagarens återbe-
talningsförmåga. Kassaflödet beräknas 
i en modell som utgår ifrån hur tidigare 
kredittagares återbetalningsförmåga 
varit på osäkra lånefordringar. I de fall 

långa tidsserier saknats har en koef-
ficient använts för att hantera minsk-
ningstakten. 

Reserveringsmodellen för utlåning till 
hushåll bygger på gruppvis värdering 
av osäkra fordringar uppdelat per seg-
ment och produktgrupp. Reservering 
för kreditförluster i utlåning till företag 
sker utifrån individuell kreditbedöm-
ning av större engagemang samt på 
gruppnivå för mindre lånefordringar. 

Uppskattningar och antaganden i reser-
veringsmodellen följs upp regelbundet. 
Ändringar av uppskattningar redovisas i 
den period ändringen görs om ändring-
en endast påverkat denna period eller 
i den period ändringen görs och fram-
tida perioder om ändringen påverkar 
både aktuell och framtida perioder. 

Övriga avsättningar 
Det belopp som redovisas som av- 
sättning är den bästa uppskattningen 
av den utgift som krävs för att reglera 
ett aktuellt åtagande per balans- 
dagen. Till den del en uppskattning har 
gjorts som inte överensstämmer med 
faktiskt utfall kan resultatet komma att 
påverkas. 
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Uppskjuten skattefordran 
Vid beräkning av uppskjuten skatte-
fordran görs bedömningar avseende 
sannolikheten för att de uppskjutna 
skattefordringarna kommer att utnytt-
jas för avräkning mot framtida beskatt-
ningsbara vinster. Faktiskt utfall på 
framtida beskattningsbara vinster kan 
avvika vad avser framtida vinstnivåer 
eller förändrade skatteregler. 

Försäkringstekniska avsättningar 
Försäkringstekniska avsättningar är ba-
serade på gjorda uppskattningar och 
antaganden om framtida skadekostna-

der vilket medför att uppskattningarna 
alltid är förknippade med osäkerhet. 
Uppskattningarna är baserade på his-
torisk statistik om tidigare skadeutfall 
som finns tillgängliga vid upprättande 
av årsbokslutet. Den osäkerhet som 
är förknippad till uppskattningar är i 
allmänhet större vid uppskattningar av 
nya försäkringsbestånd. Vid uppskatt-
ningen av försäkringstekniska avsätt-
ningar beaktas bland annat beloppet 
av obetalda ersättningar, skadeutveck-
ling, förändringar i lagstiftning, dom-
slut samt den allmänna ekonomiska  
utvecklingen. 

Uppskattningar och antaganden 
ses över regelbundet. Ändringar av 
uppskattningar redovisas i den period 
ändringen görs om ändringen endast 
påverkar denna period eller i den 
period ändringen görs och framtida 
perioder om ändringen påverkar både 
aktuell och framtida perioder. 

K46 Rörelseförvärv  
Rörelseförvärv 2015   
Den 26 oktober 2015 förvärvade kon-
cernen 100 procent av aktiekapitalet i 
yA Bank och MetaTech som är dotter-
bolag till det norska OTC-noterade  
yA Holding ASA, för en kontant  
köpeskilling 1 561 miljoner NOK  
(ca 1 599 miljoner SEK).

yA Bank AS är en Oslobaserad norsk 
nischbank med fokus på konsumentfi-
nansiering. De cirka 100 000 kunderna 

Tillgångar

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 54

Utlåning till kreditinstitut 267

Utlåning till allmänheten 3 644

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 373

Aktier och andelar 1

Immateriella tillgångar 116

Materiella anläggningstillgångar 2

Övriga tillgångar 9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5

Summa tillgångar 4 471

Skulder och avsättningar

In- och upplåning från allmänheten 3 311

Övriga skulder 91

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 76

Förlagslån 41

Emitterade värdepapper 410

Summa skulder och avsättningar 3 929

Summa identifierbara nettotillgångar 542

Köpeskilling per 26 oktober 2015

Likvida medel 1 599

Summa erlagd köpeskilling 1 599

Goodwill 1 057

erbjuds sparkonton, konsumentlån, 
kreditkort och försäkring. MetaTech 
AS är ett IT-företag som bygger och 
underhåller banksystem företrädelsevis 
till yA Bank AS, men också till ett fåtal 
andra kunder. Bolagen har tillsammans 
47 anställda.

Anledningen till förvärvet är att erhålla 
en ännu större marknadsandel av den 
norska marknaden och stärka kon-
cernens position inom konsumentfi-

nansiering och är ytterligare ett led i 
koncernens strategi att bli den ledande 
aktören på den nordiska marknaden.

Verkliga värdet på identifierbara 
förvärvade tillgångar och koncernens 
övertagna skulder uppgick på förvärvs-
dagen till MSEK: Förvärvsanalysen är 
preliminär.
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Förvärvsanalys
Vid upprättande av förvärvsanalysen 
har 112 MSEK i form av kundrelatio-
ner identifierats, vilka avser yA Banks 
starka och långa relationer med sina 
kunder.

33 MSEK av kundrelationerna är relate-
rade till segmentet Personal Loans och 
har en bedömd nyttjandeperiod på  
10 år och de resterande 79 MSEK är 
hänförligt till segmentet Payment Solu-
tions med en bedömd nyttjandeperiod 
på 15 år.

Uppskjuten skatt motsvarande 28 
MSEK har beaktats på ovanstående  
immateriella tillgångar beräknat på 
den bolagsskattesatsen i Norge om  
25 procent.

Goodwill   
Den goodwill om 1 057 MSEK som 
uppstår genom förvärvet hänför sig till 
koncernens förstärkning av verksam-
heten på den norska marknaden och 
är i linje med Resurs Banks strategi 
att bli Nordens ledande bank inom 
Retail Finance. Förvärvet innebär också 
förväntningar om minskade kostna-
der genom synergieffekter. Ingen del 
av redovisad goodwill förväntas vara 
avdragsgill vid inkomstbeskattning.

Förvärvsrelaterade kostnader om 42,5 
MSEK redovisas i posten Allmänna 
administrationskostnader i resultaträk-
ningen fram till bokslutsdatum (2015-
12-31). Verkligt värde på förvärvade 
fordringar bedöms i nuläget överens-
stämma med bokfört värde. 

De rörelseintäkter från förvärven som 
ingår i koncernens resultaträkning 
sedan 26 oktober 2015 uppgår till  
75 MSEK. Förvärven bidrog med ett 
resultat före skatt på 43 MSEK för 
samma period.

Om förvärven skulle ha konsoliderats 
från 1 januari 2015, skulle koncernens 
resultaträkning visa rörelseintäkter på  
2 674 MSEK och ett resultat före skatt 
på 1 047 MSEK.

Rörelseförvärv 2014  
proformaredovisning

Förvärv 2014 proformaredovisning
Proformaredovisningen i denna not 
avser att visa vad rörelseresultat och 
årets resultat skulle ha varit om rörel-
seförvärvet hade genomförts den 1 
januari 2014, vilket krävs enligt IFRS 3.

Den 1 april 2014 förvärvade dotter-
bolaget Resurs Bank 100% av Crédit 
Agricole Consumer Finance SAs nord-
iska verksamhet bestående av följande 
koncerner Nordic Consumer Finance 
A/S och dess dotterbolag Dan-Aktiv 
A/S (Dan-Aktiv) samt Finaref AB och 
dess dotterbolag.

Finaref AB är ett kreditmarknadsbolag 
som specialiserat sig på konsumentkre-
diter och betalförsäkringar vilka främst 
distribueras via distanshandelföretaget 
Ellos. Företaget är verksamt i Sverige 
och även i Norge och Finland genom 
sina dotterbolag Finaref AS och Finaref 
OY. Företaget grundades 1987 och har 
varit ett helägt dotterbolag till Crédit 
Agricole Consumer Finance sedan 
2004. Finaref AB erbjuder lån via Ellos, 
agenter och sin egen kundbas. Vid 
förvärvstidpunkten hade bolaget 44 
anställda.

Nordic Consumer Finance A/S ver-
kar genom sitt helägda dotterbolag 
Dan-Aktiv A/S. Dan-Aktiv är ett kon-
sumentkreditföretag som specialiserat 
sig på säljfinansiering i Danmark.  
Företaget fokuserar på finansiering 
inom detaljhandel, e-handel, fordon, 
energi samt hus och hem. F-gruppen 
(Fona) är den största försäljningsfinan-
sieringspartnern. Konsumtionslån och 
betalförsäkringar erbjuds på eftermark-
naden. Vid förvärvstidpunkten hade 
bolaget 53 anställda.

Det huvudsakliga syftet med förvärvet 
är att utveckla den totala marknads-
närvaron och skapa nya och större 
affärsmöjligheter i Norden. Förvärvet 
innebär att Resurs Bank omedelbart 
får en större geografisk plattform i 
Danmark, Norge och Finland. Förvär-
vet är också avsett att lägga kraft till 
Resurs Banks tillväxtambitioner. Den 
totala köpeskillingen för dessa förvärv 
uppgick till 1 336 MSEK, som finansie-
rades delvis genom en nyemission om 
256 429 aktier till en teckningskurs per 
aktie om SEK 2 800, som inbringade 
718 MSEK, resterande köpeskilling 
betalas ut genom egen finansiering. 
Eftersom räntan på dessa medel är 
nära noll, har ingen justering gjorts för 
ränteintäkter.

Den 1 november 2014 flyttades  
Finarefs svenska verksamhet till Resurs 
Bank AB genom en inkråmsöverlåtelse. 
I september beslutade styrelsen att 
integrera de förvärvade verksamhe-
terna i grupperna av företag utanför 

Sverige genom att sammanföra dem 
till bankens kontor i Danmark, Norge 
och Finland. Fusionerna genomfördes 
under andra kvartalet 2015.

Förvärvsrelaterade kostnader uppgick 
till 27 MSEK och ingår i koncernens 
allmänna administrationskostnader 
(vilket det har justerats för i proforma 
resultaträkningen nedan). Sedan för-
värvet har Finaref och Nordic Consu-
mer Finance bidragit med 498 MSEK i 
totala rörelseintäkter och 238 MSEK i 
rörelseresultat för perioden.

Om Finaref och Dan-Aktiv hade ingått 
i koncernredovisningen från början 
av året 2014, skulle rörelseresultatet 
ha uppgått till 727 MSEK och årets 
resultat skulle ha uppgått till 559 MSEK 
vilket visas i tabellen nedan med för-
klaringar (proforma resultaträkning).

Inga proformajusteringar har gjorts för 
synergier eller integrationskostnader i 
proformaredovisningen.

Dessutom, den inkluderade proforma 
resultaträkningen visar inte nödvän-
digtvis Resurs faktiska resultat och/
eller finansiella ställning om förvärvet 
av Finaref och Dan-Aktiv faktiskt hade 
genomförts vid en sådan tidigare 
tidpunkt(er) och sådan finansiell pro-
forma information bör inte anses vara 
en indikation på Resurs resultat eller 
finansiella ställning för någon framtida 
period.
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2014-12-31 Resurs Finaref och 
Dan-Aktiv

Summa Justeringar Proforma

MSEK Reviderade 
finansiella rap-

porter I enlighet 
med IFRS för 

räkenskapsår 
som slutar 31 

december 2014

Oreviderad 
finansiell 

information i 
enlighet med 

IFRS för 1 janu-
ari – 31 mars 

2014

Ränteintäkter 1 684 181 1 865 -9 1(a) 1 856

Räntekostnader -335 -19 -354 10 1(b) -345

Provisionsintäkter 269 10 279 279

Provisionskostnader -35 -35 -35

Premieintäkter, netto 989 989 989

Försäkringsersättningar, netto -409 -409 -409

Provisionskostnader försäkringsrörelsen -399 -399 -399

Nettoresultat av finansiella transaktioner 7 7 7

Övriga rörelseintäkter 196 5 200 200

Summa rörelseintäkter 1 966 176 2 142 1 2 143

Allmänna administrationskostnader -837 -46 -883 272 -856

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriel-
la tillgångar

-14 -1 -14 -14

Övriga rörelsekostnader -148 -11 -159 -159

Summa kostnader för kreditförluster -998 -57 -1 056 27 -1 029

Resultat före kreditförluster 968 119 1 087 28 1,114

Kreditförluster, netto -351 -36 -387 -387

Rörelseresultat 617 83 700 28 727

Skatt på årets resultat -149 (19) -168 -0 1(c) -168

Årets resultat 468 64 532 27 559

1) Justeringar avseende förvärvet av Finaref och Dan-Aktiv      
Förvärvet av Finaref och Dan-Aktiv för en köpeskilling om 1 336 MSEK finansierades delvis genom en nyemission om 256,429 
aktier till en teckningskurs per aktie om SEK 2 800, som inbringade 718 MSEK, och resterande köpeskilling betalas ut från 
utlåning till kreditinstitut (kontant). Eftersom räntan på dessa medel är nära noll, har ingen justering gjorts för ränteintäkter.  
    
En verkligt värde justering gjordes till värdet på vissa skuldportföljer (finansiella tillgångar) i samband med förvärvet av Finaref. 
Ökningen av verkligt värde jämfört med bokfört värde i redovisningen motsvarade 348 MSEK, vilket kommer att skrivas av 
enligt effektivräntemetoden under löptiden för de underliggande portföljerna.      

(a) Verkligt värde justeringen leder till en negativ justering av effektivräntan i portföljen som i sin tur har en negativ effekt om 
9 MSEK relaterat till dessa portföljer, vilket har reflekterats i proformaresultaträkningen.     
 

(b) I samband med förvärvet av Finaref och Dan-Aktiv, krävdes en refinansiering avseende finansieringen i enheterna. För-
månligare villkor och en minskning av lån resulterar i en positiv proforma justering av räntekostnader om 10 MSEK. Juste-
ringen baseras på antagandet att cirka två tredjedelar av refinansierade beloppet har en ränta som är 0,6 procent lägre än 
de lånevillkor som råder i bolaget före förvärvet.      

(c) Nettoeffekten på skattekostnaden relaterad till ovanstående är 0 kronor.

2) Transaktionskostnader      
I resultaträkningen för året som slutade den 31 december 2014 har justeringar gjorts i resultaträkningen ovan för att exkludera 
alla externa transaktionskostnader under 2014 i samband med Resurs förvärv av Finaref och Dan-Aktiv, vilka uppgick till 27 
miljoner kronor. Denna post är av engångskaraktär.
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Utlåning till kreditinstitut 35

Utlåning till allmänheten 3 313

Lån till allmänheten – verkligt värde justeringar 348

Övriga tillgångar 41

Totala tillgångar 3 737

Övriga skulder 3 030

Totala skulder 3 030

Netto identifierbara tillgångar och skulder 707

Goodwill 629

Köpeskilling 1 336

Redovisade belopp på identifierbara övertagna tillgångar och skulder

Förvärvsanalys
Vid upprättande av förvärvsanalysen 
(PPA), konstaterades det att det verk-
liga värdet av utlåning till allmänheten 
översteg de redovisade värdena i de 
förvärvade bolagen med 348 MSEK. 
Det verkliga värdet är beräknat med 
hjälp av diskonterade kassaflöden som 
är baserade på historiska kassaflöden 
och återbetalningstakt på motsvarande 
kreditportföljer. I den ursprungliga pre-
liminära förvärvsanalysen som upprät-
tades i samband med delårsrapporten 
för perioden som avslutades den 30 
juni 2014 översteg det verkliga värdet 
initialt det redovisade värdet i de för-
värvade bolagen med 305 MSEK. En 
justering av förvärvsanalysen gjordes 
sedan baserat på senare erhållen infor-
mation om betalningshistoria som inte 
tidigare känt för köparen.

Goodwill
Goodwill som uppstod i Resurs Bank 
AB vid rörelseförvärv, efter justering 
för identifierade tillgångar som inte 
redovisats till verkligt värde, uppgick 
till 629 MSEK vid förvärvstidpunkten. 
Se även not 27 Immateriella tillgångar. 
Förvärven har tillfört koncernen en 
betydligt större utlåningsvolym och 
en grundplattform för varje marknad, 
vilket gör det möjligt för koncernen att 
uppnå synergieffekter genom att skapa 
nationella administrativa centra för att 
stödja verksamheten lokalt på varje 
marknad. Kassagenererande enheter 
kommer att fastställas på grundval av 
Payment Solution, Consumer loan och 
Insurance. Som ett resultat av korsför-
säljning mellan befintliga kunder och 
kunder i de förvärvade verksamheterna 
kommer en integrering att ske vilket 

MSEK Från och för året som  
slutade 31 December 2014

Rörelseintäkt 2 143

Rörelseresultat 727

Nettoresultat för perioden 559

Resultat per aktie (SEK) 2.80

Kostnad intäktsrelation (%) 1) 48,8 %

Finansiella och andra data justerade som om förvärvet skett den 1 januari 2014  

1) Avser kostnader i förhållande till intäkter innan kreditförluster.

innebär att kassagenererande enheter 
inte kan definieras på en lägre nivå. 
Tillgångarna i respektive land består av 
Resurs Bank ABs befintliga tillgångar 
och förvärvade tillgångar. Gränsöver-
skridande fusioner har utförts i syfte 
att integrera all verksamhet i Resurs 
Bank och driva dem i dotterbolag i den 
mån de finns utomlands. Det är inte 
möjligt för närvarande att avgöra exakt 
hur tillgångarna är fördelade i respek-
tive land. Mot bakgrund av detta, och 
eftersom det inte finns några indika-
tioner på nedskrivning genomfördes 
ingen nedskrivningsprövning under 
2014.
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K47 Koncernstruktur

Resurs Holding AB

Resurs Bank AB Solid Försäkrings AB

MetaTech AS RCL1 LtdyA Bank ASResurs Norden AB
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TSEK 2015 2014 2013 20121)

Moderbolaget     

Nettoomsättning 18 502 16 038 14 964 1 288

Resultat efter finansiella poster -61 485 -22 706 -17 761 84 343

Balansomslutning 2 200 354 907 240 192 905 181 209

Soliditet, (%) 97,7 99,4 95,4 93,3

Medelantal anställda 2,0 12,0 8,0 7,0

Nyckeltal

1) Räkenskapsåret 2012 omfattar perioden 2012-07-04 till 2012-12-31.    
  

TSEK Not 2015 2014

Nettoomsättning M4 18 502 16 038

Rörelsens kostnader

Personalkostnader M7 -7 297 -18 746

Övriga externa kostnader M5, M6 -74 969 -19 588

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar

-388 -551

Summa rörelsens kostnader -82 654 -38 885

Rörelseresultat -64 152 -22 847

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 2 674

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 171

Räntekostnader till koncernföretag -30

Räntekostnader och liknande resultatposter -8

Summa resultat från finansiella poster 2 667 141

Resultat efter finansiella poster -61 485 -22 706

Bokslutsdispositioner M9 61 184 22 510

Skatt på årets resultat M8

Årets resultat -301 -196

Moderbolagets resultaträkning

TSEK Not 2015 2014

Årets resultat -301 -196

Övrigt totalresultat som ska återföras till resultatet

Årets totalresultat -301 -196

Rapporter och noter - Moderbolaget

Rapport över totalresultatet för moderbolaget



RESURS HOLDING I SIFFROR 2015     75

TSEK Not 2015-12-31 2014-12-13

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer M11 588 998

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag M10 2 053 290 879 390

Summa anläggningstillgångar 2 053 878 880 388

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 62 172 20 932

Aktuella skattefordringar 1 541 20

Övriga kortfristiga fordringar 4 302 44

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter M12 483 1 387

Summa kortfristiga fordringar 68 498 22 383

Kassa och bank 77 978 4 469

Summa omsättningstillgångar 146 476 26 852

Summa tillgångar 2 200 354 907 240

Eget kapital och skulder

Eget kapital M15

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 000 126

Fritt eget kapital

Överkursfond 2 050 734 717 976

Balanserad vinst eller förlust 98 106 181 935

Årets resultat -301 -196

Summa fritt eget kapital 2 148 539 899 715

Summa eget kapital 2 149 539 899 841

Obeskattade reserver M14 2 700

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 19 751 1 466

Skulder till koncernföretag

Aktuella skatteskulder

Övriga kortfristiga skulder 247 406

Övriga avsättningar 44

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter M13 30 773 2 827

Summa kortfristiga skulder 50 815 4 699

Summa eget kapital och skulder 2 200 354 907 240

Poster inom linjen

Ställda säkerheter - -

Övriga ställda säkerheter - -

Ansvarsförbindelser - -

Moderbolagets balansräkning
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TSEK Aktiekapital Överkursfond Balanserad 
vinst eller 

förlust

Årets resultat Totalt eget 
kapital

Eget kapital per 2014-01-01 100 0 169 024 12 911 182 035

Transaktioner med ägare     

Nyemission 26 717 976 718 002

Vinstdisposition enligt beslut av årsstämman 12 911 -12 911 0

Årets totalresultat -196 -196

Eget kapital 2014-12-31 126 717 976 181 935 -196 899 841

Eget kapital per 2015-01-01 126 717 976 181 935 -196 899 841

Transaktioner med ägare      

Nyemission 18 1 249 982 1 250 000

Fondemission 856 -856 0

Kvittningsemission 0 82 776 -82 776 0

Vinstdisposition enligt beslut av årsstämman -196 196 0

Årets totalresultat -301 -301

Eget kapital 2015-12-31 1 000 2 050 734 98 107 -301 2 149 540

Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital

För övrig information om eget kapital se not M15. 

Ackumulerat villkorat aktieägartillskott uppgår till 0 TSEK (82 777).
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TSEK 2015 2014

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -61 485 -22 706

- varav erhållna räntor 1 171

- varav erlagda räntor -31

Justering för ej kassaflödespåverkande poster i rörelseresultatet -2 242 2 354

Betalda inkomstskatter -1 521 -1 806

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -65 248 -22 158

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Övriga tillgångar 13 891 50 598

Övriga skulder 46 070 -1 685

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 287 26 755

Investeringsverksamheten

Avyttring anläggningttillgångar 22

Försäljning dotterbolag 3 774

Lämnade aktieägartillskott -1 175 000 -800 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 171 204 -800 000

Finansieringsverksamheten

Nyemission 1 250 000 718 002

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 250 000 718 002

Årets kassaflöde 73 509 -55 243

Likvida medel vid årets början 4 469 59 712

Likvida medel vid årets slut 77 978 4 469

Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster

Av- och nedskrivningar tillgångar 388 551

Realisationsförlust vid avyttring av materiella anläggningstillångar 1 803

Resultat från andelar i koncernföretag -2 674

Övriga avsättningar 44

Summa justering för ej kassaflödespåverkande poster -2 242 2 354

Likvida medel består av kassa och bank.

Kassaflödesanalys för moderbolaget
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Moderföretaget tillämpar samma 
redovisningsprinciper som koncernen, 
skillnaderna mellan koncernens och 
moderbolagets redovisningsprinciper 
framgår nedan. De skillnader mot 
koncernens rapporter som gör sig 
gällande i moderbolagets resultat- 
och balansräkningar utgörs främst av 
redovisning av finansiella intäkter och 
kostnader samt anläggningstillgångar. 

Moderbolaget har upprättat sin årsre-
dovisning enligt årsredovisningslagen 
(1995:1554) och Rådet för finansiell 
rapportering RFR 2 "Redovisning för 
juridisk person". RFR 2 innebär att  
moderbolaget i årsredovisningen för 
den jurdiska personen ska tillämpa 
samtliga av EU godkända IFRS och 
uttalanden så långt detta är möjligt 
inom ramen för årsredovisningslagen 
och med hänsyn till sambandet mellan 
redovisning och beskattning. 

De avvikelser som förekommer mel-
lan moderbolagets och koncernens 
principer föranleds av begränsningar 
i möjligheterna att tillämpa IFRS i 
moderbolaget till följd av Årsredo-
visningslagarna och Tryggandelagen. 
För moderbolaget används benäm-
ningarna balansräkning respektive 
kassaflödesanalys för de rapporter som 
i koncernen har titlarna rapport över 
finansiell ställning respektive rapport 

Noter

M1 Moderbolagets redovisningsprinciper

Koncernens kapitalkrav och kapitalbas 
beskrivs i not K4.

M3 Kapitaltäckningsanalys

I moderbolaget finns inga väsentliga 
tillkommande risker i förhållande till 
vad som framgår av koncernen. Kon-
cernens riskhantering beskrivs i not K3.

M2 Riskhantering

Av årets totala intäkter utgör 100 pro-
cent (100) av försäljning till andra före-
tag inom koncernen. Inga koncernin-
terna inköp har gjorts under 2015.

M4 Inköp och försäljning inom koncernen

över kassaflöden. Resultat- och balans-
räkning är för moderbolaget uppställd 
enligt årsredovisningslagens schema, 
medan rapporten över förändring eget 
kapital och kassaflödesanalysen base-
ras på IAS 1 Utformning av finansiella 
rapporter respektive IAS 7 Rapport 
över kassaflöden.

Koncernredovisningen och årsredovis-
ningen är upprättad i tusentals svenska 
kronor (TSEK) om inget annat anges.

Noter ej direkt relaterade till resulta-
träkning, rapport över totalresultatet, 
balansräkning, redogörelse för föränd-
ringar i eget kapital samt kassaflödes-
analys:

M1 Redovisningsprinciper

M2 Riskhantering

M3 Kapitaltäckningsanalys

Ändrade redovisningsprinciper  
i moderbolaget  
Inga ändrade redovisningsprinciper 
som ska tillämpas från och med räken-
skapsår som påbörjas 1 januari 2015 
eller senare har påverkat eller bedöms 
påverka moderbolaget väsentligt.

Aktier och andelar i koncernbolag  
Aktier och andelar i koncernbolag 
redovisas enligt anskaffningsvärdeme-
toden. Som intäkt redovisas erhållna 

utdelningar när rätten att erhålla betal-
ning bedöms som säker.  

Transaktionskostnader i samband med 
förvärv läggs till anskaffningsvärdet i 
moderbolaget och i koncernen elimi-
neras transaktionskostnaderna.  
Intäkter
I moderbolagets resultaträkning 
redovisas tjänsteuppdrag enligt ÅRL 
2 kap 4§ när tjänsten är färdigställd. 
Intill dess redovisas pågående arbeten 
för annans räkning avseende tjänste-
uppdrag till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet på 
balansdagen.

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner omfattar avsätt-
ningar och upplösningar av obeskat-
tade reserver samt koncernbidrag. 
Koncernbidrag och aktieägartillskott 
redovisas i enlighet med alternativre-
geln i RFR 2. Detta innebär att både 
erhållna och lämnade koncernbidrag 
redovisas som bokslutsdisposition i 
resultaträkningen.
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M5 Övriga externa kostnader
2015 2014

Konsultkostnader -62 335 -1 724

Övriga externa kostnader -12 634 -17 864

Summa övriga externa kostnader -74 969 -19 588

M6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2015 2014

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag -350 -206

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag -6 298

Övriga tjänster -62

Summa ersättning revisionsföretag -6 710 -206

Med revision avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Därtill ingår 
även övriga arbetsuppgifter som det ankommer på moderbolagets revisor att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av 
iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

M7 Personal
2015 2014

Löner -3 669 -11 221

Socialförsäkringskostnader -1 154 -3 706

Pensionskostnader -840 -2 342

Övriga personalkostnader -1 633 -1 477

Summa personalkostnader -7 297 -18 746

Löner och andra ersättningar

Styrelse, VD och andra ledande befattningshavare -2 755 -4 828

Övriga anställda -914 -6 393

Summa löner och andra ersättningar -3 669 -11 221

Ersättningar till styrelseledamöter som utbetalts till bolag och som ingår i ovanstående belopp redovisas i resultatposten Allmänna administra-
tionskostnader i koncernen och i Personalkostnader i moderbolagets resultaträkning.
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Grundlön / 
styrelsearvode

Rörlig  
ersättning

Övriga 
 förmåner

Pensioner Summa

2015

Styrelse och VD      

Jan Samuelson, ordf 1) -197 -197

Christian Frick -56 -56

Martin Bengtsson -63 -63

Lars Nordstrand 1) -123 -123

Fredrik Carlsson 1) -99 -99

Anders Dahlvig 1) -75 -75

David Samuelson -56 -56

Mariana Burenstam Linder 1) -14 -14

Marita Odelius -8 -8

Kristoffer Melinder -50 -50

Kenneth Nilsson, VD fr. o. m. 1/9-2015  
anställd i Resurs Holding

-1 102 -51 -324 -1 477

Andra ledande befattningshavare (1 personer) -912 -32 -211 -1 155

Övriga anställda som kan påverka  
bankens risknivå (1 personer)

-194 -38 -232

Summa ersättningar och övriga förmåner -2 949 0 -83 -573 -3 605

2014

Styrelse och VD      

Jan Samuelson, ordf 1) -591 -591

Martin Bengtsson -175 -175

Fredrik Carlsson 1) -197 -197

Anders Dahlvig -197 -197

Christian Frick -156 -156

Kristoffer Melinder -150 -150

David Samuelson -150 -150

Lars Nordstrand -296 -296

Kenneth Nilsson, VD 0

Andra ledande befattningshavare (3 personer) -2 916 -236 -1 153 -4 305

Övriga anställda som kan påverka  
bankens risknivå (1 person)

-833 -186 -1 019

Summa ersättningar och övriga förmåner -5 661 0 -236 -1 339 -7 236

Ersättningar och övriga förmåner

2015 2014

Till styrelse, VD och andra ledande befattningshavare -535 -1 153

Till övriga anställda -305 -1 189

Summa -840 -2 342

1) Utbetalning har skett till ledamots bolag, och beloppet inkluderar kompensation för tillkommande skatter.  

Pensionskostnader

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

2015 2014

Antal Varav män Antal Varav män

Styrelseledamöter 9 78 % 8 100 %

Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 2 100 % 3 67 %

Ersättningspolicy, pensioner och villkor beskrivs vidare i not K15
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2015 2014

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Sverige 2 0 2 4 8 12

Totalt antal 2 0 2 4 8 12

Medelantal anställda

2015 2014

Aktuell skattekostnad

Aktuell skatt för perioden

Justering av skatt hänförlig till tidigare period 1)

Aktuell skattekostnad 0 0

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

Total redovisad skattekostnad enligt resultaträkningen 0 0

Avstämning av effektiv skatt

2015 2014

2015

Resultat före skatt -301 -196

Skatt enligt gällande skattesats -22,0 % 66 -22,0 % 43

Ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter 20,6 % -62 17,9 % -35

Skatt hänförlig till annan skattesats för utländska filialer och 
dotterbolag i utlandet

0,0 % 0,0 %

Skatt hänförlig till tidigare år 0,0 % 0,0 %

Schablonränta periodiseringsfond 1,3 % -4 4,1 % -8

Redovisad effektiv skatt -0,1 % 0 0,0 % 0

M8 Skatter

2015 2014

Upplösning av periodiseringsfond 2 700

Erhållna koncernbidrag 58 484 22 510

Summa 61 184 22 510

M9 Bokslutsdispositioner
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Dotterbolag och indirekta dotterbolag Org nr Säte Kapitalandel Rösträtts- 
andel

Antal aktier Bokfört  
värde  

2015-12-31

Resurs Bank AB 516401-0208 Helsingborg 100 100 500 000 2 021 690

 - Resurs Norden AB 556634-3280 Helsingborg 100 100

 - yA Bank AS 989 932 667 Oslo 100 100

 - MetaTech AS 857 807 812 Trondheim 100 100

 - Resurs Consumer Loans 1 Ltd 559768 Dublin 100 100

Solid Försäkrings AB 516401-8482 Helsingborg 100 100 30 000 31 600

Summa bokfört värde aktier i dotterbolag 2 053 290

M10 Aktier och andelar i koncernföretag

2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsavärde 879 390 79 390

Aktieägartillskott till Resurs Bank AB 1 175 000 800 000

Försäljning Teleresurs i Sverige AB -1 000

Försäljning Flat Wallet AB 0

Försäljning Reda Inkasso AB -100

2 053 290 879 390

Utgående restvärde enligt plan 2 053 290 879 390

M11 Materiella tillgångar
2015-12-31 2014-12-31

Inventarier

Anskaffningsvärde vid årets början 1 734 4 697

Årets avyttringar/utrangeringar -22 -2 963

Summa anskaffningsvärde vid årets slut 1 712 1 734

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -736 -1 345

Ackumulerade avskrivningar på tillgångar som avyttrats/utrangerats 1 160

Årets avskrivningar -388 -551

Summa ackumulerade avskrivningar vid årets slut -1 124 -736

Redovisat värde 588 998

M12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2015-12-31 2014-12-31

Förutbetalda kostnader 483 1 387

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 483 1 387
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M13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2015-12-31 2014-12-31

Upplupna personalkostnader 2 547 2 714

Upplupna administrationskostnader 28 226

Övriga förutbetalda intäkter 113

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 773 2 827

M14 Obeskattade reserver
2015-12-31 2014-12-31

Periodiseringsfond Tax 2014 2 700

Summa 0 2 700

M15 Eget kapital
Aktier     
Antalet aktier i moderbolaget uppgår 
till 200 000 000, med kvotvärde 0,005 
SEK. Med kvotvärde avses aktiekapita-
let dividerat med antal aktier.  

Se not K20 för vidare information. 

Balanserad vinst eller förlust  
Avser balanserad vinst eller förlust från 
föregående år minskat med vinstut- 
delning.

Förändring i eget kapital  
För specifikation av förändringar i eget 
kapital under perioden se moderbola-
gets rapport över förändringar i eget 
kapital.    
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Styrelsens och VD:s underskrift
Styrelse och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed  
i Sverige och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses  
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redo- 
visningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderbolagets och  
koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive koncernen ger en rättvisande  
översikt över utvecklingen av moderbolaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga  
risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

Moderbolagets och koncernens årsredovisning har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 3 april 2016. 
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 3 april 2016 för fastställelse. 

Helsingborg 3 april 2016

Kenneth Nilsson
Verkställande direktör

Styrelsen,

Jan Samuelson,  
styrelsens ordförande   

Martin Bengtsson Mariana Burenstam Linder Fredrik Carlsson
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Anders Dahlvig Christian Frick Lars Nordstrand
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Marita Odélius Engström David Samuelson
Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-04-03.

Ernst & Young AB

Niklas Paulsson
Auktoriserad revisor
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2015 
En väl fungerande bolagsstyrning är en förutsättning för att upprätthålla vårt förtroende på marknaden 
och skapa mervärde för våra intressenter. Som ett led i detta och för att förhindra intressekonflikter  
definieras roller och ansvar tydligt och fördelas mellan aktieägare, styrelse, ledning och andra intressenter. 
I det följande redogörs närmare för bolagsstyrningen inom Resurs Holding AB (publ) (”Resurs Holding”).

Bolagsstyrning/Ledningsmodell/ 
Styrning och ledning
Resurs Holding är ett svenskt publikt 
aktiebolag. Bolagets bolagsstyrning 
baseras huvudsakligen på svensk lag, 
Finansinspektionens föreskrifter, 
bolagets bolagsordning samt interna 
regler och policies. Efter en eventuell 
notering på Nasdaq Stockholm kom-
mer bolaget att, utöver att tillämpa 
reglerna i aktiebolagslagen (2005:551), 
årsredovisningslagen (1995:1554) 
och bolagets bolagsordning, även att 
tillämpa Nasdaq Stockholms regelverk 
för emittenter och Svensk kod för 

bolagsstyrning samt andra tillämpliga 
svenska och utländska lagar och regler 
som berör noterade bolag. 

Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (”Ko-
den”) gäller för alla svenska bolag 
vars aktier är noterade på en reglerad 
marknad i Sverige och ska tillämpas 
från första handelsdag. Koden anger 
en norm för god bolagsstyrning på en 
högre ambitionsnivå än aktiebolags- 
lagens och andra reglers minimikrav. 
Svensk kod för bolagsstyrning bygger 
på principen följ eller förklara. Den 
innebär att bolaget inte vid varje tillfäl-

le måste följa varje regel i Koden utan 
kan välja andra lösningar som bedöms 
bättre svara mot omständigheterna i 
det enskilda fallet, förutsatt att bolaget 
öppet redovisar varje sådan avvikelse, 
beskriver den lösning som valts i stället 
samt anger skälen för detta i bolags-
styrningsrapporten.

Resurs Holding kommer att tillämpa 
Svensk kod för bolagsstyrning från 
noteringstidpunkten. Resurs Holding 
strävar efter att följa Koden och förvän-
tar sig inte att avvika från någon  
av reglerna.

Bolagsstämma

STYRELSEN

Audit 
Committee

VD och koncernchef

Koncernledning

Externa revisorer

Resurs Holdings Bolagsstyrningsstruktur

Internrevision

Riskkontrollfunktion *

Utsedd av *)Rapporterar till/informerar Funktionen underställd VD

Compliancefunktion *

Styrelsen och dess ordförande utses av bolags-
stämman. Styrelsen svarar för bolagets organisa-
tion och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Bolagets högsta beslutande organ. 
Utövar styrning via årsstämman och i 
förekommande fall extra bolagsstämma

Valda av årsstämman. Granskar redo-
visning, bokföring samt styrelsens och 
VD:s förvaltning

Valberedning

Nominerar bland annat styrelseleda-
möter och revisor samt föreslår arvode 
till dessa.

VD utses av styrelsen.

Corporate
Governance
Committee

Remuneration
Committee
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Aktieägarnas del i bolagsstyrningen/ 
Största aktieägare
Resurs Holdings aktiebok förs av 
Euroclear Sweden AB. Totalt antal 
aktier i bolaget per 2015-12-31 var 
200.000.000 st.

Aktieägarna per 31 december 2015:

 Antal aktier
Cidron Semper Ltd  103.959.549 st
Waldakt Aktiebolag  85.058.040 st
RSF Invest AB 10.982.411 st

Bolagsstämman 
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstäm-
man bolagets högsta beslutande organ. 
Bolagsstämman kan avgöra varje fråga 
i bolaget som inte uttryckligen faller 
under ett annat bolagsorgans exklusiva 
kompetens. På årsstämman, som ska 
hållas inom sex månader från räken-
skapsårets utgång, utövar aktieägarna 
sin rösträtt i frågor såsom fastställande 
av resultat- och balansräkningar, dis-
position av bolagets vinst eller förlust, 
beslut om ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter och den verkställande 
direktören för räkenskapsåret, val av 
styrelseledamöter och revisor samt 
ersättning till styrelseledamöterna och 
revisorn.

Utöver årsstämman kan extra bolags-
stämmor sammankallas. I enlighet 
med bolagsordningen ska kallelse till 
bolagsstämma ske genom annonse-
ring i Post- och Inrikes Tidningar och 
genom att kallelsen hålls tillgänglig på 
bolagets webbplats. Att kallelse har 
skett ska samtidigt annonseras i Svens-
ka Dagbladet. Efter eventuell börsno-
tering kommer ett pressmeddelande 
på svenska och engelska med kallelsen 
i dess helhet att publiceras inför varje 
bolagsstämma.

Styrelsens ordförande samt så många 
av de andra styrelseledamöterna att 
styrelsen är beslutför och den verkstäl-
lande direktören ska närvara vid extra 
bolagsstämmor i bolaget. Vid årsstäm-
mor ska, utöver de just nämnda, minst 
en ledamot i valberedningen, huvud-
ansvarig revisor och, i den mån det är 
möjligt, samtliga styrelseledamöter 
delta.

Bolagsordningen innehåller inga 
särskilda bestämmelser om tillsättande 
och entledigande av styrelseledamöter 
eller om ändring av bolagsordningen. 

För närvarande finns inga av bolags-
stämman lämnade bemyndiganden till 
styrelsen att besluta att Resurs Holding 
ska ge ut nya aktier eller förvärva egna 
aktier.

Under 2015 genomfördes årsstämman 
den 16 juni. Utöver det har fem extra 
bolagsstämmor genomförts under 
året, i syfte att förbereda eventuell 
börsnotering.

Vid årsstämman 2015 var 1.256.429 
aktier representerade. De represente-
rade aktierna utgjorde 100 procent av 
det totala antalet aktier i bolaget. 

Några av de beslut som fattades på 
årsstämman 2015 var:

• Fastställande av årsredovisning.

• Styrelseledamöterna Jan Samuelson, 
Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, 
Anders Dahlvig, Christian Frick, 
Kristoffer Melinder, Lars Nordstrand, 
David Samuelson omvaldes.  
Christopher Ekdahl valdes till  
suppleant och Jan Samuelson  
omvaldes till styrelseordförande.  

• Val av revisor.

• Fastställande av ersättning till  
styrelse och revisor.

• Fastställande av Instruktion för  
valberedning.

• Jan Samuelson, Martin Bengtsson 
och Christian Frick omvaldes till  
ledamöter i valberedningen. Jan 
Samuelson omvaldes till ordförande  
i valberedningen.

Vid följande tidpunkter under 2015 
begärde följande ledamöter eget ut-
träde ur styrelsen; Kristoffer Melinder 
2015-09-03 och Christopher Ekdahl 
2015-11-05.

På extra bolagsstämma den 2015-08-14 
valdes Mariana Burenstam Linder och 
Marita Odélius Engström till styrelse- 
ledamöter i styrelsen.

Resurs Holdings årsstämma 2016 kom-
mer att genomföras den 3 april 2016.

Rätt att delta i bolagsstämma 
Samtliga aktieägare som är upptag-
na i utskrift av aktieboken avseende 
förhållandena fem vardagar före 
stämman (lördagar inkluderat) och som 
anmält deltagande i tid enligt vad som 
anges i kallelsen, har rätt att delta på 
stämman och rösta för det antal aktier 
de innehar. De aktieägare som inte 

kan närvara själva kan företrädas av 
ombud. Aktieägare kan även biträdas 
av högst två personer.

Utöver att anmäla sig hos bolaget 
måste aktieägare som låtit förvaltar-
registrera sina aktier genom en bank 
eller ett värdepappersinstitut tillfälligt 
låta inregistrera sina aktier i eget namn 
hos Euroclear Sweden för att äga rätt 
att delta i stämman. Aktieägare bör 
informera förvaltaren om detta i god 
tid före avstämningsdagen. 

Resurs Holdings bolagsordning 
innehåller inga begränsningar i fråga 
om hur många röster varje aktieägare 
kan avge vid bolagsstämman.

Valberedning 
Valberedningen representerar Resurs 
Holdings aktieägare. Valberedningens 
uppgift är att utarbeta och lägga fram 
förslag till beslut som Resurs Holdings 
aktieägare röstar om vid årsstämman. 
Förslagen gäller bland annat antal och 
val av styrelseledamöter, styrelseord-
förande, arvode till styrelsen och dess 
utskott, val av samt arvode till bolagets 
revisorer samt den process och de 
kriterier som ska styra tillsättandet av 
medlemmarna i valberedningen till 
nästa årsstämma.

Fokus i valberedningens arbete ligger 
på att säkerställa att styrelsen utgörs 
av ledamöter som tillsammans besit-
ter kunskaper och erfarenheter som 
motsvarar de krav som ägarna ställer 
på Resurs Holdings högsta styrande 
organ, inklusive de krav som framgår 
av Svensk kod för bolagsstyrning. I 
processen för att ta fram förslag till 
styrelseledamöter presenterar därför 
styrelsens ordförande för valbered-
ningen den utvärdering som gjorts 
av styrelsens arbete och de enskilda 
ledamöterna under det gångna året. 
Vidare presenteras bolagets verksam-
het och framtida inriktning av verkstäl-
lande direktören och möjlighet ges för 
valberedningen att träffa styrelsens 
ledamöter. Valberedningen förbereder 
även val av revisor. Aktieägare kan läm-
na förslag till valberedningen i enlighet 
med de instruktioner som finns på 
Resurs Holdings webbplats. 

Årsstämman fattar beslut om principer 
för valberedningens tillsättande och 
arbete. I enlighet med Resurs Hol-
dings principer för valberedningen ska 
denna inför årsstämman 2017 bestå av 
representanter för de fyra röstmässigt 
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största ägarregistrerade aktieägarna 
i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken den 31 augusti varje år 
samt styrelsens ordförande. Valbe-
redningen utser sin ordförande som 
ska företräda den röstmässigt största 
aktieägaren och arbetar i alla aktieä-
gares intresse. Vid årsstämman 2015 
valdes Jan Samuelson, Martin Bengts-
son och Christian Frick till ledamöter i 
valberedningen. Jan Samuelson valdes 
samtidigt till ordförande för valbered-
ningen. Valberedningens aktuella sam-
mansättning framgår även på Resurs 
Holdings webbplats. Valberedningen 
har sammanträtt sammanlagt en gång 
inför årsstämman 2016 och har därut-
över haft telefonkontakter och möten 
med såväl styrelsens ledamöter som 
med VD. 

Valberedningen eftersträvar en jämn 
könsfördelning i styrelsen. Parallellt  
prioriterar valberedningen en mång-
sidig och bred sammansättning som 
täcker relevanta områden när det 
gäller kompetens, erfarenhet och 
bakgrund. 

Valberedningens förslag till årsstäm-
man 2016 publiceras i den komman-
de kallelsen och på Resurs Holdings 
webbplats.

Styrelsen 
Styrelsen är, efter bolagsstämman, 
bolagets högsta beslutande organ 
och dess högsta verkställande organ. 
Styrelsens uppgifter regleras främst 
i aktiebolagslagen. Efter en eventu-
ell notering på Nasdaq Stockholm 
kommer Resurs Holding även att följa 
Nasdaq Stockholms regelverk för 
emittenter och tillämpa Svensk kod 
för bolagsstyrning. Styrelsens arbete 
regleras dessutom av den arbetsord-
ning som styrelsen årligen fastställer. 
Arbetsordningen reglerar bland annat 
arbets- och ansvarsfördelningen mellan 
styrelsen, styrelsens ordförande och 
VD samt specificerar förfaranden för 
VDs ekonomiska rapportering. Sty-
relsen antar även arbetsordningar för 
styrelsens utskott. Styrelsens uppgif-
ter innefattar att fastställa strategier, 
affärsplaner och budgetar, avge 
delårsrapporter, bokslut samt anta 
policies. Styrelsen ska också följa den 
ekonomiska utvecklingen, säkerställa 
kvaliteten i den finansiella rapporte-
ringen och kontrollfunktionerna samt 
utvärdera bolagets verksamhet baserat 

på de fastställda målen och riktlinjerna 
som antagits av styrelsen. Slutligen 
fattar styrelsen även beslut om större 
investeringar samt organisations- och 
verksamhetsförändringar i bolaget. 
Styrelsens ordförande ska i nära 
samarbete med VD övervaka bolagets 
resultat och sitta som ordförande på 
styrelsemöten. Styrelsens ordförande 
leder styrelsens arbete och styrelse- 
ledamöterna samt skapar en öppen 
och konstruktiv dialog. Till ordföran-
dens uppgifter hör vidare att följa och 
utvärdera enskilda ledamöters kompe-
tens, arbete och bidrag till styrelsen. 
På styrelsemötena deltar förutom de 
ordinarie ledamöterna även VD och 
CFO (Chief Financial Officer). Koncer-
nens CGO (Chief Governance Officer) 
är styrelsens sekreterare. Andra per-
soner ur koncernledningen och övriga 
tjänstemän är föredragande i särskilda 
ärenden. 

Utvärdering av styrelsen
Styrelsen genomför en gång per år en 
systematisk utvärdering där ledamö-
terna ges möjlighet att ge sin syn på 
arbetsformer, styrelsematerial, sina 
egna och övriga ledamöters insatser 
i styrelsens arbete i syfte att utveckla 
styrelsearbetet samt förse valbered-
ningen med relevant beslutsunderlag 
inför årsstämman.

Styrelsens medlemmar
Styrelseledamöterna utses årligen av 
årsstämman avseende perioden fram 
till nästa årsstämmas slut. Enligt Resurs 
Holdings bolagsordning ska styrelsen 
bestå av tre till tio bolagsstämmo- 
valda ledamöter. Styrelsen består för 
närvarande av nio bolagsstämmoval-
da ledamöter för tiden intill slutet av 
årsstämman 2016. 

I enlighet med Koden ska en majoritet 
av de bolagsstämmovalda styrelseleda-
möterna vara oberoende i förhållande 
till bolaget och dess ledning. Detta 
krav gäller inte eventuella arbetstagar-
representanter. För att avgöra om en 
styrelseledamot är oberoende ska en 
samlad bedömning göras av samtliga 
omständigheter som kan ge anledning 
att ifrågasätta ledamotens oberoende 
i förhållande till bolaget eller bolags-
ledningen, till exempel om ledamoten 
nyligen varit anställd i bolaget eller ett 
närstående företag. Minst två av de 
styrelseledamöter som är oberoende 
i förhållande till bolaget och bolags-

ledningen ska också vara oberoende i 
förhållande till bolagets större aktieä-
gare. För att bedöma detta oberoen-
de ska omfattningen av ledamotens 
direkta eller indirekta förhållanden till 
större aktieägare beaktas. Med större 
aktieägare avses i Koden aktieägare 
som direkt eller indirekt kontrollerar 
10 procent eller mer av aktierna eller 
rösterna i bolaget.
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Namn Funktion Invald1) Oberoende Audit  
Committee

Remu-
neration 

Committee

Corporate 
Governance 

Committee

Närvaro 
styrelse- 

möten

Närvaro 
kommitté- 

möten

Arvode 
totalt

Jan Samuelson 4) Ordförande 2012 Ja • • 14/14 3/3 895 325 kr

Martin Bengtsson Ledamot 2012 Nej 2) 3) • • 14/14 8/8 225 000 kr

Mariana Burenstam Linder 4) Ledamot 2015 Ja 7/9 116 324 kr

Fredrik Carlsson 4) Ledamot 2012 Ja • 14/14 1/1 386 044 kr

Anders Dahlvig 4) Ledamot 2012 Ja 12/14 198 322 kr

Christian Frick Ledamot 2012 Nej 2) • • 12/14 2/3 200 000 kr

Lars Nordstrand 4) Ledamot 2014 Ja • 14/14 6/6 506 543 kr

Marita Odélius Engström Ledamot 2015 Ja 8/9 58 333 kr

David Samuelson Ledamot 2012 Nej 2) 3) • 11/14 2/2 168 750 kr

Styrelsearbetet under 2015

1) Följande personer var tidigare även styrelseledamöter i Resurs Bank och/eller Solid före det att Resurs Holding bildades 
2012: Martin Bengtsson (Resurs Bank och Solid sedan 2008), Anders Dahlvig (Resurs Bank, 2011) och Lars Nordstrand  
(Resurs Bank, 2011).

2) Ej oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.

3) Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

4) Utbetalning har skett till ledamots bolag och beloppet inkluderar kompensation för tillkommande skatter.

JanDec

FebNov

MarOkt

AprSep

MajAug

JunJul

Kv1

Kv2

Kv4

Kv3

Budget, rapport internrevison,  
MTN/ABS, granskningsplaner 
Compliance, riskkontroll och 
internrevision

Finansiella mål och utdelnings-
policy, beslut om nyemission, 
anslutning Euroclear Sweden 
AB, inrättande av Remuneration 
Commitee, Code of Conduct, 
ekonomihandbok, godkännande 
kvartalsrapport, IKU/ILU och 
ORSA  

IKU/ILU, revisionsrapport, sty-
relseutvärdering, fastställande 
av årsredovisning, förlagslån 
Resurs Bank

Fastställande av delårsrapport, 
inrättande CGC utskott, 
fastställande prognos -15 och 
budget -16, beslut om förvärv 
yA Bank
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Styrelsen 2015

Jan Samuelson
Född 1963. Styrelsens ordförande sedan 
2012. Ordförande i Audit Committee och 
Remuneration Committee.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonomexamen, Handelshögskolan 
i Stockholm. Tidigare Senior Partner på 
Accent Equity och Senior Vice President, 
EF Education. För närvarande egen- 
företagare.

Andra pågående uppdrag:  
Styrelseordförande i Tigerholm Group AB. 
Styrelseledamot i RSF Invest Holding AB, 
Business Partner Sweden AB, Independia 
AB, Saltå Kvarn Aktiebolag och Axholmen 
AB. Styrelsesuppleant i EF-Gruppen AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren):  
Styrelseordförande i Solvatten AB. 
Styrelseledamot i Sunstorm Holding AB, 
moderbolag till Scandic Hotels Group AB, 
Jetpak Holding AB, ONOFF Sverige AB, 
KappAhl AB (publ) och Invisio Communi-
cations AB.

Martin Bengtsson
Född 1970. Styrelseledamot sedan 2012. 
Medlem i Audit Committee och Corporate 
Governance Committee.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:  
Civilekonomexamen, Handelshögskola vid 
Göteborgs universitet. Tidigare affärs-
utvecklingschef på SIBA Aktiebolag och 
landschef för SIBA Aktiebolag, filial 
Danmark. För närvarande Investment 
Manager på Waldir AB.

Andra pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i Waldir Aktiebolag, 
Aktiebolaget Gardi och Aktiebolaget 
Remvassen. Styrelsesuppleant i Aktie- 
bolaget Vävdar och Kvillevassen AB.  
Kommanditdelägare i SIBAhuset i  
Järnbrott Kommanditbolag och SIBAhuset 
i Västerås Kommanditbolag.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): 
Styrelseordförande i Zemafor AB, Stream-
stable Administration Scandinavia AB och 
Order Nordic AB. Styrelseledamot och 
koncernchef i Vauli AB (före 2012-11-22 
Resurs Holding AB), Elektronikåtervinning i 
Sverige Ekonomisk förening, SIBA & CC 
Logistic Aktiebolag, MEGAPHONE AB.
Styrelsesuppleant i Sibon Aktiebolag, SIBA 
Leasing Aktiebolag och SIBAhuset Aktie-
bolag. Kommanditdelägare i SIBAhuset i 
Linköping Kommanditbolag och SIBAhuset 
i Malmö Kommanditbolag.

Mariana Burenstam Linder
Född 1957. Styrelseledamot sedan 2015.  

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonomexamen, Handelshögskolan i 
Stockholm. Tidigare VD för Nordic Mana-
gement AB, ABB Financial Consultning, 
Ainax AB och medlem i executive com-
mittee i Skandinaviska Enskilda Banken 
AB (publ).

Andra pågående uppdrag: 
Styrelseordförande i Artdevie AB. 
Styrelseledamot i Investmentaktiebo-
laget Latour och BTS Group AB. VD för 
Burenstam & Partners Aktiebolag och 
Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS 
Norge Filial Sverige. Bolagsman i Sine Cure 
Handelsbolag.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): 
Styrelseordförande i Advisa Intressen-
ter AB, Advisa AB och Kontanten AB. 
Styrelseledamot i Latour Förvaltning AB, 
Eventbook AB och SäkI AB.

Fredrik Carlsson
Född 1970. Styrelseledamot sedan 2012. 
Medlem i Remuneration Committee.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
MBA, Nijenrode University, The Ne-
therlands Business School, Cum laude. 
Kandidatexamen i företagsekonomi, 
Handelshögskolan vid Göteborgs univer-
sitet. Tidigare Global Head of Research, 
SEB Enskilda, Head of Equities, Andra 
AP-fonden och vice President (VP) för Bank 
of America/Merill Lynch.

Andra pågående uppdrag:  
Styrelseordförande i Svolder Aktiebolag 
och Sten A Olssons Pensionsstiftelse. VD 
och styrelseledamot i Sönerna Carlsson 
Family Office AB. Styrelseledamot i KL 
Capital Aktiebolag, Novobis AB, Torsten 
och Wanja Söderbergs Stiftelser och 
Insiderfonder AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): 
VD och Styrelseledamot i Fortinova Bo-
städer 10 AB. Styrelseledamot i Primelog 
Holding AB.

Anders Dahlvig
Född 1957. Styrelseledamot sedan 2012.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Kandidatexamen i företagsekonomi, Lunds 
Universitet. Filosofie magisterexamen i 
Ekonomi, University of California. Tidigare 
VD och koncernchef för IKEA. För närva-
rande egenföretagare.

Andra pågående uppdrag: 
Styrelseordförande i New Wave Group AB. 
Styrelseledamot i H & M Hennes & Mauritz 
AB, Axel Johnson Aktiebolag, Henry Dun-
kers Förvaltningsaktiebolag, HIF Service 
Aktiebolag, Oriflame AG, Kingfisher Ltd, 
Pret a Manger Ltd, Inter IKEA Systems BV 
och Anders Dahlvig AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): -

Christian Frick
Född 1976. Styrelseledamot sedan 2012. 
Medlem i Audit Committee och Remunera-
tion Committee.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Handelshögskolan i 
Stockholm och Stockholms universitet. 
För närvarande partner, NC Advisory 
AB, rådgivare till Nordic Capitals Fonder 
sedan 2003.

Andra pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i NVG Holding AB, Cidron 
Delfi Intressenter Holding AB, ABJO Futu-
re Invest AB, CameronTec Intressenter Top 
Holding AB, Stora Röda Fågeln AB, Orc 
Group Holding AB (publ) och Promyzer AB. 
Revisor i Skogshyddans Montessoriförskola 
Ekonomisk förening.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): 
Styrelseordförande i PB Intressenter AB 
och Skogshyddans Montessoriförskola 
Ekonomisk förening. Styrelseledamot i RSF 
Invest Holding AB, Orc Intressenter AB 
och Atos Medical Holding 2 AB. Styrelse-
suppleant i Cidron I AB, Cidron II AB, Ygeia 
TopHolding AB, Permobil Holding AB och 
Capio AB (publ).

Lars Nordstrand
Född 1951. Styrelseledamot sedan 2014. 
Ordförande i Corporate Governance 
Committee.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Kandidatexamen, Uppsala universitet. 
Lärarexamen, Umeå universitet. Natio-
nalekonomi och företagsekonomi, Umeå 
Universitet.

Andra pågående uppdrag: 
VD och styrelseledamot i Movestic 
Livförsäkring AB. Styrelseledamot i ICA 
Försäkring AB, Modernac S.A Luxembourg 
och Anticimex Försäkringar AB. Bolags-
man och styrelseledamot i Masama AB. 
Styrelsesuppleant i Försäkringsbranschens 
Arbetsgivareorganisations Service Aktie-
bolag. Bolagsman i Tarchon Handelsbolag.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): 
Styrelseordförande i AkademikerRåd-
givning i Sverige AB. Styrelseledamot 
i Qsearch Aktiebolag, SFS - Svensk 
Försäkring Service AB och Försäkrings-
branchens Arbetsgivareorganisations 
Service Aktiebolag.

Marita Odélius Engström 
Född 1961. Styrelseledamot sedan 2015. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Uppsala universitet. 
Handelsrätt, Stockholms universitet och 
skatterätt, Handelshögskolan i Stockholm. 
Ledarskapsutbildning vid Ashridge Busi-
ness School, Instituto de Empresa, Ruter 
Dam. Auktoriserad revisor. Tidigare CFO 
och Head of Process & Synergies, Skandia 
Nordic Group.

Andra pågående uppdrag: 
VD för Fora AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): 
Styrelsesuppleant i Livförsäkringsaktiebo-
laget Skandia (publ).

David Samuelson
Född 1982. Styrelseledamot sedan 
2012. Medlem i Corporate Governance 
Committee.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonomexamen, Handelshögskolan i 
Stockholm och ESADE. Tidigare Mana-
gementkonsult på McKinsey & Company. 
För närvarande Director, NC Advisory AB, 
rådgivare till Nordic Capitals Fonder.

Andra pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i BGT Holding AB, Brink 
International AB, Ellos Group Holding AB, 
Ellos Invest Holding AB, NC Outdoor VI 
AB, Nordic Cecilia Four AB, NC Outdoor 
VII AB och Thule Group AB. Styrelsesupp-
leant i Nordic Fashon Topholding AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): 
Munters Topholding AB och Nordic 
Fashion Group AB. Styrelsesuppleant i RSF 
Invest Holding AB, Yllop Finance Holding 
AB och Yllop Finance Sweden AB.
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Styrelsens utskott
Styrelsens övergripande ansvar kan inte 
delegeras men styrelsen inrättar inom 
sig utskott som bereder, utvärderar 
och följer upp frågor inom respektive 
område inför beslut i styrelsen. I enlig-
het härmed har styrelsen inrättat Audit 
Committee, Remuneration Committee 
och Corporate Governance Committee. 
Utskottens ledamöter och ordförande 
utses av styrelsen och arbetet styrs av 
utskottens respektive arbetsordning.

Audit Committee
Audit Committee huvudsakliga uppgift 
är att tillse att styrelsen uppfyller kraven 
på övervakning i förhållande till revision, 
redovisning och finansiell rapportering. 
Audit Committee ska även granska 
processerna och rutinerna för de ovan 
nämnda områdena. Därutöver ska 
Audit Committee övervaka revisorns 
opartiskhet och självständighet, utvär-
dera revisionsarbetet samt diskutera 
koordinationen mellan extern och intern 
revision med revisorn. Audit Committee 
ska också bistå Resurs Holdings val-
beredning vid framtagande av förslag 
till externrevisor och rekommendation 
avseende arvode  
till densamma. Audit Committee har tre 
ledamöter: Jan Samuelson (ordförande), 
Christian Frick och Martin Bengtsson. 
Audit Committee uppfyller kraven på 
redovisnings- och revisionskompetens 
som stadgas i aktiebolagslagen.

Corporate Governance Committee
Corporate Governance Committees 
uppgift är bland annat att utvärdera 
koncernens internkontroll och policies 
kring regelefterlevnad, riskkontroll och 
internrevision, till den del det inte berör 
området för finansiell rapportering, 
vilket Audit Committee ansvarar för. 
Corporate Governance Committee ska 
bland annat utvärdera iakttagelser och 
förslag till åtgärder utifrån de rapporter 
som Compliancefunktionen, riskkon-
trollfunktionen och internrevisionen 
lämnat, granska Resurs Banks interna 
kapital- och likviditetsutvärdering, 
övervaka förslag till regeländringar 
som kan påverka koncernens till-
ståndspliktiga verksamhet. Corporate 
Governance Committee ska också 
informera styrelsen och tillhandahålla 
rekommendationer kring resultaten av 
dess granskningar och utvärderingar. 
Corporate Governance Committee har 
tre ledamöter: Lars Nordstrand  
(ordförande), Martin Bengtsson och 
David Samuelson.

Remuneration Committee
Remuneration Committees uppgift är 
att förbereda frågor avseende ersätt-
ning och andra anställningsvillkor för 
VD och koncernens ledande befatt-
ningshavare. Remuneration Committee 
bereder förslag på riktlinjer för bland 
annat fördelningen mellan fast och rör-
lig ersättning och förhållandet mellan 
resultat och kompensation, huvudsak-
liga villkor för bonus- och incitaments-
program, villkor för övriga förmåner, 
pensioner, uppsägning och avgångs-
vederlag. Remuneration Committee 
bereder också förslag till individuella 
kompensationspaket för VD och andra 
ledande befattningshavare inom kon-
cernen. Remuneration Committee ska 
vidare övervaka och utvärdera utfallet 
av de rörliga ersättningarna och hur 
koncernen följer riktlinjerna för ersätt-
ningar som antagits av bolagsstäm-
man. Remuneration Committee har tre 
ledamöter: Jan Samuelson  
(ordförande), Fredrik Carlsson och 
Christian Frick.

VD och övriga ledande befattnings-
havare 
VD är underställd styrelsen och ansva-
rar för bolagets löpande förvaltning 
och den dagliga driften. Arbetsfördel-
ningen mellan styrelsen och VD anges 
i arbetsordningen för styrelsen och in-
struktionen för VD. VD ansvarar också 
för att upprätta rapporter och sam-
manställa information från ledningen 
inför styrelsemöten och är föredragan-
de av materialet på styrelsemötena. 

Enligt interna styrdokument för finan-
siell rapportering är VD ansvarig för 

finansiell rapportering i Resurs Holding 
och ska därmed säkerställa att styrel-
sen erhåller tillräckligt med information 
för att styrelsen fortlöpande ska kunna 
utvärdera bolagets och koncernens 
finansiella ställning. VD håller därmed 
styrelsen kontinuerligt informerad om 
verksamhetens utveckling, omsättning-
ens utveckling, resultat och ekonomisk 
ställning, likviditets- och kreditutveck-
ling, viktigare affärshändelser samt 
varje annan händelse, omständighet 
eller förhållande som kan antas vara 
av väsentlig betydelse för bolagets 
aktieägare. VD ska därtill administrera 
de operativa ledningen och verkställa 
de beslut som fattas av styrelsen.

Koncernledningen i Resurs Holding ut-
görs av nio personer, VD, CFO, COO, 
CSO, de tre affärsenhetscheferna samt 
IR & HR managers.

Kenneth Nilsson, född 1962. VD och 
koncernchef sedan 2012. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Ekonomi- och marknadsföringsstudier, 
Nicolaiskolan, Helsingborg. Intern ut-
bildning på Skånska Banken. Tidigare 
VD-assistent, Resurs Finance och VD 
för Solid Försäkringsaktiebolag.

Andra pågående uppdrag: VD för 
Resurs Bank. 

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): 
Styrelseledamot i Solid Försäkringsak-
tiebolag, Styrelseledamot i KENIKO 
AB, Inyett AB, Support Syd AB, IT 
Gården i Landskrona AB och  
NetOnNet AB.

Namn Befattning Ingår i koncern- 
ledningen sedan 1)

Anställd inom  
Resurs sedan

Kenneth Nilsson VD och koncernchef 2012 1993

Peter Rosén CFO/vice VD 2015 2015

Ola Carlman Head of Payment Solutions 2013 2013

Henrik Eklund COO 2015 2006

Erik Frick CSO 2012 2012

Patrik Hankers Head of Consumer Loans 2012 2007

Marcus Tillberg Head of Insurance 2013 2001

Barbro Tjärnlund HR Manager 2012 2009

Gunilla Wikman IR Manager 2015 -

1) Resurs Holding AB bildades år 2012. Följande personer innehade sina nuvaran-
de positioner i Resurs Bank eller Resurs Försäkringsaktiebolag före bildandet av 
Resurs Holding AB: Kenneth Nilsson (sedan 2001), Patrik Hankers (2010)  
och Barbro Tjärnlund (2009).
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Ledande befattningshavares ersättning 
kan omfatta fast lön, långsiktiga inci-
tamentsprogram, pension och övriga 
förmåner. På extra bolagsstämma den 
10 mars 2016 beslutades om riktlin-
jer för ersättning som ska gälla för 
ersättning till VD och övriga ledande 
befattningshavare. 

Ersättning till ledande befattningsha-
vare ska beslutas av styrelsen i enlighet 
med de av bolagsstämman beslutade 
riktlinjerna för ersättning till ledande 
befattningshavare och interna styr-
dokument som är baserade på från 
tid till annan gällande föreskrifter om 
ersättningssystem i bank- respektive 
försäkringsverksamheten.

Intern kontroll
Styrelsens ansvar för den interna 
kontrollen regleras i aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen (1995:1554), 
Koden och i tillämpliga delar i Finans-
inspektionens föreskrifter och allmänna 
råd. Information om de viktigaste insla-
gen i Resurs Holdings system för intern 
kontroll och riskhantering i samband 
med den finansiella rapporteringen ska 
varje år ingå i Resurs Holdings bolags-
styrningsrapport.

Rutinerna för intern kontroll, risk-
bedömning, kontrollaktiviteter och 
uppföljning avseende den finansiella 
rapporteringen har utformats för att 
säkerställa en tillförlitlig övergripan-
de finansiell rapportering och extern 
finansiell rapportering i enlighet med 
IFRS, tillämpliga lagar och regler samt 
andra krav som ska tillämpas av bolag 
noterade på Nasdaq Stockholm. Detta 
arbete involverar styrelsen, koncern-
ledningen och övrig personal.

Kontrollmiljö
Styrelsen har fastställt ett antal 
styrdokument vilka tillsammans med 
externa regelverk utgör grunden för 
Resurs Holdings kontrollmiljö. Samtliga 
anställda har ett ansvar för att fastställ-
da styrdokument följs. Styrelsen har 
fastställt styrdokument som reglerar 
VDs respektive styrelsens ansvar. Av 
arbetsordningen för styrelsen framgår 
att styrelsen med anledning av den 
konsoliderade situationen som Resurs 
Holding befinner sig i ska tillse att 
det finns en funktion för riskkontroll 
(andra försvarslinjen), en funktion för 
Compliance (andra försvarslinjen) och 
en funktion för internrevision (tredje 
försvarslinjen), samtliga organisatoriskt 
skilda från varandra. Kontrollfunktio-

nerna ska regelbundet rapportera om 
väsentliga brister och risker till styrel-
sen och VD. Rapporterna ska följa upp 
tidigare rapporterade brister och risker 
och redogöra för varje ny identifierad 
väsentlig brist och risk. Styrelsen och 
VD ska så snart som möjligt vidta lämp-
liga åtgärder med anledning av kon-
trollfunktionernas rapporter. Styrelsen 
och VD ska tillse att Resurs Holding 
har rutiner för att regelbundet följa 
upp vilka åtgärder som det vidtagit 
med anledning av en kontrollfunktions 
rapport. Ansvaret för att upprätthålla 
en effektiv kontrollmiljö och det löpan-
de arbetet med riskbedömning samt 
intern kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen är delegerat till VD. 
Styrelsen är dock ytterst ansvarig. 
Koncernledningen rapporterar regel-
bundet till styrelsen enligt fastställda 
rutiner. VD ska regelbundet skriftligen 
tillställa styrelsen en VD-rapport med 
översiktliga kommentarer om väsent-
liga händelser. Chefer på olika nivåer 
inom koncernen har som operativ 
personal i första försvarslinjen ett an-
svar för att identifiera och omhänderta 
identifierade operativa risker. 

Audit Committee i Resurs Holding 
säkerställer kontinuerligt kvalitén på 
Resurs Holdings finansiella rapporte-
ring medan Corporate Governance 
Committee säkerställer kvalitén av 
Resurs Holdings bolagsstyrning, intern 
kontroll, Compliance, Riskkontroll och 
Internrevision. 

Riskbedömning och kontrollaktiviteter
Styrdokument av betydelse för den 
finansiella rapporteringen kommunice-
ras till berörda medarbetare. Det finns 
såväl formella som informella informa-
tionskanaler till koncernledningen och 
styrelsen vad avser information från 
anställda som bedöms vara viktig. För 
den externa informationsgivningen 
finns styrdokument som har utformats 
i syfte att säkerställa att bolaget lever 
upp till kraven på att sprida korrekt 
information till marknaden.

Övervakning, utvärdering och  
rapportering
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den 
information som koncernledningen 
lämnar. Styrelsen mottar regelbundna 
rapporter från affärsområdena avseen-
de Resurs Holdings finansiella ställning 
samt rapporter från Audit Committee 
avseende deras observationer, rekom-
mendationer, samt förslag till åtgärder 
och beslut. Internrevisionsfunktionen, 

Compliancefunktionen och Riskkon-
trollfunktionen rapporterar regelbun-
det sina iakttagelser och förslag på 
åtgärder till VD, styrelsen och vissa 
styrelseutskott. Interna och externa re-
gelverk som styr den finansiella rappor-
tering kommuniceras internt genom 
utbildningar och styrdokument, vilka 
publiceras på koncernens intranät.
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Revisorer

Ernst & Young AB (Jakobsbergsgatan 24, 111 44 Stockholm), är bolagets revisor sedan 2013, med Niklas Paulsson som huvud-
ansvarig revisor. Niklas Paulsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige samt 
licensierad revisor för finansiella bolag.

Den externa revisionen av bolagets och dotterbolagens finansiella rapporter och räkenskaper samt styrelsens och VDs förvalt-
ning utförs i enlighet med god revisionssed. Revisorn deltar på det styrelsemöte då årsredovisningen och koncernredovisning-
en ska behandlas. Vid styrelsemötet går revisorn bland annat igenom den finansiella informationen och diskuterar revisionen 
med styrelseledamöterna utan att VD och andra ledande befattningshavare är närvarande. 

Helsingborg 3 april 2016

Resurs Holding AB (publ)

Org nr 556898-2291

Jan Samuelson 
styrelsens ordförande   

Martin Bengtsson Mariana Burenstam Linder Fredrik Carlsson
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Anders Dahlvig Christian Frick Lars Nordstrand
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Marita Odélius Engström David Samuelson
Styrelseledamot Styrelseledamot
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Resurs Holding AB (publ), org.nr 556898-2291

Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Resurs Holding AB (publ)  för år 2015. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 4-84.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredo-
visningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
Årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en
rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards,
såsom de  antagits  av  EU,  och  lagen  om årsredovisning  i  kreditinstitut
och värdepappersbolag, och för den interna kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt  ansvar  är  att  uttala  oss  om  årsredovisningen  och  koncern-
redovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt  International  Standards  on  Auditing  och  god  revisionssed  i
Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt
planerar  och  utför  revisionen  för  att  uppnå  rimlig  säkerhet  att
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis
om belopp och annan information i årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland
annat  genom  att  bedöma  riskerna  för  väsentliga  felaktigheter  i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn
de  delar  av  den  interna  kontrollen  som  är  relevanta  för  hur  bolaget
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till  omständigheterna, men inte i  syfte att
göra  ett  uttalande  om  effektiviteten  i  bolagets  interna  kontroll.  En
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen.

Vi  anser  att  de  revisionsbevis  vi  har  inhämtat  är  tillräckliga  och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2015
och  av  dess  finansiella  resultat  och  kassaflöden  för  året  enligt
Årsredovisningslagen, har koncernredovisningen upprättats i enlighet
med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
och  ger  en  i  alla  väsentliga  avseenden  rättvisande  bild  av  koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt International Financial
Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och lagen om årsredo-
visning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har
vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Resurs Holding AB (publ) för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande  bolagets  vinst  eller  förlust,  och  det  är  styrelsen  och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt  ansvar  är  att  med  rimlig  säkerhet  uttala  oss  om  förslaget  till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på
grundval  av  vår  revision.  Vi  har  utfört  revisionen  enligt  god
revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi  granskat om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.

Som  underlag  för  vårt  uttalande  om  ansvarsfrihet  har  vi  utöver  vår
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat
väsentliga  beslut,  åtgärder  och  förhållanden  i  bolaget  för  att  kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat
i strid med aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vi  anser  att  de  revisionsbevis  vi  har  inhämtat  är  tillräckliga  och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Helsingborg den 3 april 2016

Ernst & Young AB

Niklas Paulsson
Auktoriserad revisor
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